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 یهرابرد

 اکیلخنآ ومع رتخد

 1ش ۲۳۲۲۸ ۸۵۲ (ل(ش

 دوجوب روطچ « اکیلخنآ ومع رتخد»

 ؟دوب هچ ًاقیقد شعورش هطقن ؟دمآ

 رتخد» هدیا نیتسخن - اروئاس سولراک

 «اهگ رگ و ان» ملیفزا یاهنحص هب «اکیلخنآ ومع

 .دوشيم طوبرم (اروئاس سولراک یلبق ملیف )
 دوجو اکیلخنآ ومع رتخد یعون هنحص نیا رد
 ار زانوسرپ یکدوک تارطاخ شدوجو هک تشاد
 نیا یزادربمایق زا هعب اهتدف ۳ .ن کیف یعاتق
 هطبارو یکدوک نارود یاهدوبدای رکف رد هنحص
 هک دوب اجنیا زا .مدوب لاح نامز تایعقاو اب را

 .تفرگل کش مرکفرد «اکیلخن | ومع رتخد»ناتساد

 نم دوخ یکدوک نارود هب اهدوبدای زا یضعب
 ,متعاس متهذرف زین ار یضعیو هد رگیمرب

 لاس هب ًابترم ۱۵۷۴۳ لاس زا ملیف رد ب
 ار نامز ود نیا نایم هطبار «دیدرگیمرب

 ؟دینکیم هیجوت هنوگچ
 مدناوخ دست گی زا تارولابینولراک

 دنتسه روطنآ «دنتسین مینيبيم هک روطن آ اهزیچ»

 نم یور هلمج نیا رثا « ميروآيم رطاخب هک

 هتشذگ ریواصتهب نامز نامه زا هک دوب یروط
 رکفهب دعب .مدیشيدنا لاحنامز اب اهنآ هطبار و
 یرکف رظن زا ًابترم هک مداتفا یژانوسرپ قلخ
 هکنایب دراد دمآوتفر هتشذگ و لاح نامز نیب
 «كبشالف» یدادرارق مرف زا اهدمآ و تفرنیارد

 زیف هتشذگ رد .ملیف زانوسرپ نوچ هدوق هدافتسا

 .دنکیع #یگدنز» لاح نامز لثم

 ویرانس شراگن رد « انوکز آ لئافار زر.

 ؟تشاد یمهس هچ

 اهلاس «انوک ز آ» و نم - اروئاس سول راک

 ؛مياهدرک یراکمه یددعتم یاهملیف رد هک تسا

  دشابیم رارقرب لماک مهافت امنایم تهجنیمهب
 .دراد تهابش مهب نامرکفت زرط و ام یایند
 هک «اکیلخنآ وصعرتخد» دروم رد صوصخب

 لوط رد .دوشيم طوبرم ام لسن اب شاناتساد

 تایبرجت هتشذگ نامرمع زا هک یلاسهاجنپ ,لهچ

 :اع لاسورتسه یانايسا یه یاتعقاد نمیام
 یئاهدوبدای «یبهذم تیبرت اب طسوتم هقبط زا
 .دراد شاهتشذگ زا «اکیلخن آ ومعرتخد» ریظن

 هک مینيبيم «اکیلخنآ ومع رتخد» رد ب

 ,ایناپسا یلخاد یاهگنج لاس ینعی ۱۵۳۲ لاس

 هدراذگ یقاب ناوارف ریثأت زورما یئایناپسا یور
 زیمآ هبانکی لکشهب ارریثأت نیا ملیفرد هتبلا .تسا
 .مينکيم هدهاشم ناتساد نام رهق یور

 ایناپسایلخاد یاهگنج  اروئاسسولراک
 یدعبلسن یور هکلب دوخنامز لسن یور اهنتهن

 هک یناسک .تسا هداهن یاجب قیمع یرثا زین
 نآ جیاتن راتفرگ یلو دناهدیدن مشچب ار گنج
 « یگداوناخ « یتیبرت « یسایس جیاتن : دناهدش

 یلصا ژانوسرپ منکیم رکف .یدرف یاهبریگرد و
 یلخاد یاهگنج ریثأت تحت تدشب نم ملیف
 ماهدوبن هدیقعنیا اب قفاوم زگره نم .تسایناپسا
 سکعرب «تسا یگدنز نارود نیرتهب یکدوک هک
 تیمورحم تشحو و سرت یکدوک منکیم رکف

 یقیمع تارثا اهنیا همه .تساهیئوگ روز لمحتو

 طبارشرد ینقوصوصخب دراذگیمیقاب ناسنایور
 .دننک ی گدنز نم ملیف ژانوسرپ

 ملیف یلصا یاهژانوسرپ همه دوجو رد

 هدبید نآ یزاسرابود اب هتشذگن تفایزاب لیم
 .دوشيم

 زاغآ رد «تسا تسرد _ب اروئاس سولراک

 یتقو .تسا نارحب راچد «سیئول» هک مينيبيم

 هاگ ادوخان دوریم رهشنآهب شردامرازم رسرب وا
 ار شردام نیفدت لحم ًاقیقد لاس تسیب زا دعب
 «سیتول» هک تساننآ هناش نیا .دنکیم ادیپ

 تشک زاب .تسا هدرک یک دز شاهتشذگ اب ءراوبه

 .تسا هتشذگ هب تشگ زاب یعون عقاورد رهشهب وا
 .دوریم نآاب نشوربور و هتشذگ نیافثک هب وا

 یاهیتحاران مغریلع هک ت ساجنبا بلاج -

 نایابیب یایخلت و مغ «هتشذگ نیا رد .دوجوم
 نآب تبسن یصاخ هقالعو یگتفیش ملیف رد ,نآ
 .دوشیم سح

 یدمعت دروم نیا رد  اروئاس سولراک
 هدمآ هاگ ادوخان ساسحا نیا و هتشادن دوجو

 نامرهق یارب هتشذگ یوجتسج مقاورد .تسا

 نامز رد یگدنز زا رتزیگنارب قایتشا ناتساد
 زایخا رک ار لاحع نام لر وا نکا لاع
 «تسا جراخ یلکب شرایتخا زا هتشذگ یلو دراد
 .دنکيم تسموکح شن رب هک تسا هتشذگ نیا

 یایهگنج هب طوبرم لئاسم دروم رد

 ؟دیدشن وربور روسناس تاللاکشم اب ایناپسا یلخاد

 «اکیلخن آ ومع رتخد»رد ب اروئاسسول راک

 روسناس رگا منادیمن .متفگ متساوخ هچره هنادازآ
 زا رتشیب یراک هچ تشادن دوجو ایناپسا رد یلعف
 یاهتیدودحموروسناسهبهجوتاب .منکبمتسناوتیمنیا
 مياههتساوخ همه ًاقیقد نم ملیف .ایناپسا رد ینامز
 ۳ اروست نداد ناشن یتعی .تسا هدرک هدروآرب ار

 هک دی ایم مدای .گنج زا كدوک كي یاهتشادرب و
 نولسراب . مدوب نولسراب رد نم گنج نامز

 رارق ناهاوخ یروهمج هقطنم رد مقومنآ رد

 رعهش نیا دراو وکنارف یاهورین یتقو .تشاد
 نآ زا نوچ .دش شوشخم یلکب نم نهذ «دندش

 نوچ .مدیدیم بوخ ار اهدبو دب ار اهبوخ هظحل
 نایرجرد لیلد هچبو یثداوحهچ متسنادیمن ًاعقاو
 ۳9۲ سس هک سا صاصا نا نیا هک
 .مهد ناشن هیئوژ هدجیههب طوبرم هنحص رد

 هطبار رد هک یناهنپ مزیتورا دروم رد ب
 ردام ی«اکیلخنآ» « كدوک ی«اکیلخنآ» نایم

 ؟دیئوگیم هچ دراد دوجو «سیئول» و

 ی«اکیلخن آ»نایممزیتورا - اروئاسسولراک
 .دوشيم راکشآ هتشذگ اب هطبار رد ردام

 اب ردام ی«اکیلخن» هب تبسن «سیئول»

 دراد یردپ ساسحا لاح نامز ی«اکیلخن[»

 تین مزیتورا زا یرثآ ًادیا ساسحا نیا رد و

 یارب تسایریوصت طقف ردام ی«اکیلخن[» نوچ
 دوجورد یلکشب هک هتشذگ ی«اکیلخن ا» نتفایزاب

 .تسا مسجم كلدوک ی«اکیلخن [»

 نیرخآ هب هراشا تسا بلاج ناباپ رد ب
 رباس یئاهن یامن اب هک یئامن .دوش ملیف یامن
 عقاو رد امن نيا .تسا ریاغم یلکب تیاهملیف
 تلاح و دنکیم هصالخ دوخ رد ار ملیف مامت

 .دهدیم ناشن مهب تسن ار اهژانوسرپ

 ۲: لیف رغآ یامن - اروئاس سولراک
 نمض ارنآ نم و دوب هدشن ینیبشیپ ویرانس
 طقف مقاورد امن نیا .مدرک ادیپ یرادربملیف

 ردام كي تروص هب هشيمه و تسا ریوصت كي

 مانارس رکف نيا .مدوب هدرک رکف شدنزرف و
 نیا رد .دمآرد امن كي تروصهب ملیف نیا رد
 ردام و ۱۹۳۹ لاس ی«اکیلخن[» و ردام ریوصت

 مامت .مینیبیم ًامأوت ار زورما ی«اکیلخنآ» و
 .دوشيم وگ زاب ریوصت نیارد هظحل نیا رد ملیف



7 : 

 : اب یناعوبطم یهبحاصم

 « 2 ور وم دعیس »

2 
 < همامح نط او ج

٩۸۲71 6 
۸20 

1۳۸۲7۲:۱۲ ۸ 

 «كوزرم» اب یتاعوبطم یهبحاصم عورشرد
 نطاف» و «مهاوخیم لح هار» ملیف نادرگ راک

 زین هک ملیف یهدننکهیهت «نآ رگپزاب «همامح

 هار» ملیف ناتساد هک داد حیضوت «تشاد روضح

 «كوزرم» هکنآدعبو تسیعقاو «مهاوخیم لح

 :تفگ كوزرم .درکددهاوخ هبحاصم یبرع نابز هب
 زا ار مدوخ یتقوشوخ مهاوخیم لوا »

 مناخ اب یراکمه ردمب و لاویشسف نیا رم نر
 دعبو «منک مالعا «همامحمناخ» «رصم یامنیسلوا

 :تفگ نبرضاح زایکی «دش زاغآ تالاّوس

 باختنا هب هراشا دیاب زیچره زا لبق ب
 تسیبهناعاجش رایسب لمع هک درک ییهژوس نینچ
 تسیب وجه ملیف نا ایآ «تسه فده نآ رد و

 یمالسا تکلمم كي رد قالطو جاودزا نوناق زا
 را رق داقتنا دروم نوناق نیا دربراک شور 5
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 وب عراولشج ۱
 هزازبنآ ردلیف ۳

 ۲ 6 لا سا ۰

 وا اوت بلا

 یرصم مجرتم -كوزرم دیعس - همامح نطاف -رونا رهچونم - مهاوخیم لح هار ملیف هدننک ه یهت :پچهب تسارزا

 زا یضعب و رصم رد نوناق نیا : كوزرم
 یراج ۱۹۲۵ لاس زا یمالسا یایند رگید قطانم
 مه ملیف نيا دیدرک هظحالم هک روطنامه و هدوب
 شور زا مه و دنکیم داقتنا روکنذم نوناق زا

 نوناق اب یمالسا نوناق تکلممنیارد .نآ دربراک

 دنتسه نآیرجم هک یناسک و تسینقبطنم «یزاج
 .دنرادن نآ ندربراکب شور زا یتسرد عالطا

 رصم بالقنا زادعب اب لبق ناتساد نیا

 ؟هداتفا قافنا

 زا لبق هب طوبرم ناتساد نیا : كوزرم
 هتبلا .دراد همادا مه زونه یلو تسا بالقنا

 .دوشیم دراد عضونیا حالصا یارب یباهششوک
 عضو نيا «نآ رتدعب لاس اب «رگپد لاس دیاش
 .دوش تسرد

 تسایرصم ملیف نیلوا «ملف نیا ایآ

 ار ناثآ لکشم و دنکی م یدردمه نانز اب هک
 ؟هدوب مه یرگید یاهملیف اب «دنکی ه حرطم

 اهنت نیا هک منکیم رکف نم : كوزرم
 «صوصحخ ییهلاس یارب .دیشوک هک تسیملیق
 .دنک ادیپ یلح هار

 :تفگ یپاکبرمآ راگنربخ كي
 «دراد هک یفطاع تدش نیا اب هلأسم نا هح

 هک دیشاب بظاوم دیاب .دشاب رتهب رصم رد دیاش

 یزور هک سرن اکیرمآ "الثم رگید كلام هب
 زا ایی كب اب ار هراچیب یاهدرم دنناوتب اهنز
 اهدرم تسد زا مه یراک و دنزادنبب نوریب هناخ

 ۱ ۱ !دشابن هتخاس

 ,دیابت شیپ یو ننچ هک هان: مامج

 متکب ماهتساوخ نم هک یراک : كوزرم
 ۲ ار رد دوس ادیب یلح هار هک تسانیا

 ادیپ ییاکیرمآ لکش هن لح هار نيا هک مراودیما
 .ودنیا نیب هکلب .یبرع دصرددص هنو دنک

 : دش هدیسرپ «همامح» زا

 یلو .دوخ یاجرس امش ناشخرد یزاب
 ار نز نپا درد امش دوخ ایآ هک مسرپب مهاوخیم
 ؟هن ای دینکی م سح تدش نامه اب

 تاساسحا هلأس نیا دروم رد نم : همامح

 لاحشوخ یلیخو .مراد یدیدش یلیخ تیساسحو
 هدنادرگ رب ملیفهب هک دشادیپ یناتسادنینچ هک مدش

 .دوشلح امتکلمم نانز لکشمكي هکدیاش «دوش
 مه تیعقاورد ملیفلیاسم درومرد ایآ

 یعقاو ناتساد كي «ناتساد دوخ : همامح

 هامهس ,هتشون ار ملیف نیا ناتساد هک ی مناخ .تسا

 واتاد س .هتشوتو هدینا ار لیاسم «هاگهاد رد

 مه كوزرم یاقآ و هراد یعقاو یهمشچرس كي
 .درک فرص تقو وبرانس نتشون یارب مينولاسکپ

 ارجام نیا اب دروخرب رد هک" یتماهش ب

 یبهلأسم اما «تسا نیسحت لباق هدش هداد جرخهب
 هک تسا «هنسحم یانز» هشن هتخادرپ نآ هب هک

 هلأسم نیاهب ارچ .دوشیم بوسحم یدیدش مرج
 یمالسا نوناق بجوم هب دناوتب نز ات دیتخادرین

 ؟دریگب قالط شرهوئزا
 یهلأاسم اب هک میدرک ششوک ام : كوزرم

 مهملیف رد و .مينکناديپ دروخرب «هنسحم یانز»

 دینزب قرو ًافطل



 «مها وخیم لح هار» زا یاهنحص

 .تسیفیفع نز «نز هک دینیبیم
 قفاوت مالسا نوناق اب رصم نوناق : همامح .-. . 

 یانز بکترم نز رگا لیلدنیمهبو .درادن لماک
 یانز» دا اما دوشم ینادنز «دوش هنسحم

 .دوشیمن ینادنز «دنکب «هنسحم

 اهورهار و هاگداد لثم ییاههنحص رد بت
 هک ی یهلأسرهو دناهداتسیا ییاهمدآ هک ميدیدیم

 یراک ادخ ات دنوشیم ادخهب لسوتم دیآیم شیپ
 وجه هک تسیروط ملیف نحل نم رظنب .دنکب
 نیا اب دیتشاد یدصق نینچ ابآ «تسا تاداقتعا

 ؟هدمآ شیپ هاگآدوخان هلأسم

 یاهورهار یاهمدآ نایم رد : كورزم
 ؛تاقبط همهزا .دشیم هدید یمدآ ع ونهمه هاگد اد

 دی آیمنرب ناشتسد زا یراک و دن ریقف هک ی یاهمدآ

 دنمتورث یاهمد آدینیبیم دعبو دنراد ادخهب ءاکتا

 . ادخ هب لسوتم « دوریمن شیپ ناشراک یتقو

 .دن وشیم
 ینهزاتءار مالاسلادبع یداش یاقآ اب امش ب

 ملیف نیا نتخاسرد .دیدرک ادیپ رصم یامنیسرد
 یزیچ هچ رتشیب «دیزاسیم هکی رگید یاهملیفو
 ؟تسا حرطم ناتبار ب

 «مالسل ادبعیداش»یاق [نمتسود : گل وزرم

 یصخش تاساسحا «نامراک عبنمو فطع هطقن نمو

 لیاسم اب هک یدروخربرد ًاصخش نم .تسیدرفو

 متاساسحا اب هک منکیم یعس « مراد مباهملیف
 هک ینف تالوحت اب ار مراک نینچمهو .مشوجب
 منک یم یعس و منک قبطنم «دهدیم خر ایند رد
 .منک ظفح ار مدوخ تکلمم صاخ متیر هک

 ه۳ امنیس
 نارهت لاویتسف یناهج هراونشج نیموس نتلوپ

 « ۷ هرامش »

 دوپیر مارهب : رظنریز

 دیما لامج : ناگدنسیون یاروشریبد

 یمیعز هدنشخرد : ینفریدم
 نایمرا دیشمج : ناگدنسبونیاروشریبد رایتسد
 ریوکر جار : یسیلگنا تمسقریبد

 زیمم یضترم : ظنربز تاحفص یحارط .

 رنهو گنهرف ترازو هناخپاچ

 ۳۱۱۳۲4۰ نتلوب نفلت

 : اب یتاعوبطم هبحاصم
 تیاسروف ناح

 ملیف نویزیولت زا لبق بش ود یکی ب
 یزاب نآ رد زین امش هک ار «یدرسنوخلامک رد»

 یاهملیفرد رتشیب ارچ « دنداد شامن دیتشاد

 ؟ دینکیمن یزاب ملیف نیا لثم یدج

 ود هب ار مایگشیپرنه راک عقاورد نم ب
 هک ن آ"یادج تمسق یکی . ماهدرک میسقت تمسق

 و ۰« دش هدیشک امنیس هب و دش عورش رتاق اب
 نوپزیولت هب طوبرم هک تسا یشخب یرگید

 دما دوجوهب نویزیولت یتقو دینادیم . دوشیم
 یزیچنیاربانب  دش هدیشک اجهمه هب عبرس یلیخ
 اما . دریگب هدیدان ارنآ دناوتب مدآ هک دوبن

 رنافت رد هک ی ایدج یاهراک هک تسا یعیبط

 .دنتسه نم یهقالع دروم رتشیپ ماهدرک امنیس و

 مهو مسبونیم مه ینویزپولت همانرب كي نم هتبلا
 طیحم تظافح یهرابرد همانرب مقام منکیم ارجا

 «یدرسنوخلامک ر د»یهرابرد ناترظن

 ؟ تسیچ

 ملیف هک یلاسرد . تسیبوخ رایسب ملیف
 ملیف جنپ زا یکی دمآرد شیامن هب اکیرمارد
 قند ناتشاد یسانارب مایف ۰ دشا لاس یهتهجرپ

 ناتساد نیا دوخ هک « دوب «یتوپاک نمورت»

 نادرگ راک . دوب یقیقح یهعقاو كي ساسارب

 یدابز دادعتسا اب «سک و رب دراچبر» ملیف

 باتکز ا یپامنیس رایسب ینادرگرب « تسناوت

 ببس لماوع نیا یهمهو ۰ دروایب دوجوهب
 : . دش ملیف دایز تیقفوم

 دیتس ناریارد هک یزور دنچ نیارد ب

۳۳5 02۵0۵ 
1017۳ 0۵ 

 ۱ ٩ دیاهدید یناربا ملیف چیه
 ۳ یدایز دارفا اب اما . هن هنانسأتم -

 ٩ ۰۰ یتاعالطاو مدرک تاقالم دنراد تسد امنیس
 . کف . مدرک ندید نویزیولت زا . ماهدروآ

 یکینکت لئاسو ظاحل زا امش نوبزیولت منک یمن
 .دشاب هتشاد مک اکیرما یاهنویزیولت زا یزیچ
 ۳۰ دتنام زین اجنیا رد هک یمهم هلأسم اما
 ؛ هدش هتفرگ هدیدان هسنارف و ناملآ یاهروشک

 یاههمانرب نتخاسیارب یلحم تاناکمازا هدافتسا

 . یلم نویزیولت منکیم روصت . تسینویزبولت
 . دشابیتالوصحم هب هتسباو نینچ نیا دیابن نارپا
 ششوک دیاب . دوشیم هیهت ناربا زا جراخ رد هک
 ۳ زا هدافتسا اب و ناریارد هک دوش
 ۱۳۰ هک دوش هیهن ییاههمانب یناریا تاناکما

  یجراخ تالوصحم زا رتشیب یلیخ اهنآ رثا
 . دوب دهاوخ

 تمسقدنچ «مر رد ییهناگیب» لایرس زا
 ؟ دیشک لوط ردتچ نآ یهیهت و هش هیهت

 ینویزیولت لایرسود لاح هب ات نم ب
 ردپ» مان هب ۱۹۲۲ ات ۱۹۵۷ زا یکی « ماهتشاد
 نیمه هب و دوب یقفوم رایس لایرس هک «درجم

 . دعب . دیشک لوط لاس شش نآ یهیهت لیلد
 7 امنیس هب یتدم
  نویزیولت هب «مر رد یپهناگیب» لایرس نیمه
 یلبقلابرس یهزادنا هب نآ تیقفوم اما . مشگرب
 ,یکیدیاش . دوب لاسود اهنت شاهیهت لوط و دوبن
 ۶ بش قفوم لایرس نیا هک یللع نیرتهب زا
 ۰ نتخاس فرط هب نوبزیولت شیارگ
 ۰ تسا رابتنوشخ و یبهثداح



 : اب یتاعوبطم هبحاصم

 ملیف نا رگیزاب

 ولام

 لسا رنک یهتخاس

 ملیف رگیزاب «لواپ تربار» تالاوئس حرطزا لبق
 : داد ملیف شیامن هوحن یهرابرد یحیضوت «رلام»

 ملیف شیامن ماگنه هب هک یعوضوم : لواپ تربار
 مک بترم دوب ادص عضو «دوب كاندرد راپسب نم یارب

 رگاو دوب نادیقیسوم كي یهرابرد ملیف . دشيم دایزو
 . تسین ملیف "الصا رگید دروخب همطل ملیف یادص هب

 تعرس ندش دننک. ادص ندش پارخ تلع دسریم رظن هب

 رداک ۲ ملیف هکنیا یاج هب ینعی « هدوب ملیف روبع
 قاطا هب یتح نم . هتشذگیم رداک ۲۲ هدرذگب هیناثرد

 لباق باوج چیه اهنآ یلو مدرکهعجارم زین شیامن
 رد هک مدوب هدش تحاران یردق هب نم . دنتشادن یلوبق

 . مدرک كرت ار امنیس نلاس شیامت طساوا

 ملیف یرادقم ملیف شیامنزا لبق : لیه انیجرج
 دنلب یلیخ اهنآ یادص هک - دش هداد شیامن یتاغیلبت
 نیا هب ادصزین ملیفشیامن عقومرگا مدرکر کف نم . دوب

 ناهگان ملیفشیامن ماگنه هب اما « دوشیم هچ دشابیدنلپ
 .دمآ نیئاپ ادص

 شخپ صوصخم هک بقع یاهوگ دنلبود یور هک مدش
 ود هکیلاحرد « دندوب هتشاذگر اک رتلیفود هدوب ثكيزوم

 رتلیف نودب تساهگولاید صوصخم هک و لج یاهوگ دنلب
 اما . دنتشادن یلاکشا اهگ ولاید لیلد نیمه هب . دندوب

 . . . یقپسوم

 یقیسوم یهرابرد یناعالطا ناتدوخ امش : لاوئس
 ٩ دیراد

 هچ « زاوآ هچ « یقیسوم یهنیمزرد : لواپ تربار
 .رایسب یهدن ونش امآ « ماهدرکن راک لاحبات « نتخاون

 دج توس ودر و ۳

 -یعمج یوگتنگ ماگنههب (لیهانیجرجو لواپ تربار) «رلام» ملیف نادنمرنه

 .دوشیم هدهاشم ریوصترد زین «رونا رهچونم» :

 یزاب ار «رلام» شقن مناوتب هکنیا یارب . متسه یبوخ
 متفرگ داب ماجنارسو « مدرک راک ملعم كي اب هامود « منک
 مدرکیم رکف اریز . مزاونب اروا یقیسومزا هعطقود هک

 رظن هب . تسا مزال نیا رلام اب رتشیب یيانشآ یارپ هک ۰
 لثم ار یرگپد سک شقن یثهشیپرنه هکنيا یارب نم
 دنکیزاب « یسیلگنا گرزب رعاش « «یلش» ایو «رلام»
 یهمانیگددنزو لاوحا حرش نتسناد هب وا هک نیازا لبق

 دنمزاین وا دوخزا یتخانش هب « دشاب هتشاد جایتحاصخش

 تسروبجم هشیپرنه « تروص نیازاریغ اریز
 یشزرایب رایسبراک هک دزاسبصخش هب هیبش ینیعیربوصت
 یتقو هک یلاحرد . دیلقت كي دحرد تسا یزیچ « تسا
 رداق بوخ یلیخ « تخانش اروا ینهذ ظاحلزا هشیپرنه

 نامه شیاهشکاوو شدوخ تاناکما اب دوب دهاوخ
 یو هرلاع» ..دنک لفتف اشاطتهب ار تیتخد

 چیه هبو متسه رگیزاب كي نم اما « دناهدوب هفبان ودره
 . منک دیلقت اهنازا هک تسین تسرد هجو

 تا

 ؟تسیچ «رلام واتسوگ» یهرابرد ناترظن : لاوئس

 ار. « رلام » ملیف نيازا لبق نم : لواپ تربار
 « «خاب» « متشادتسود ار «كوراب» یقیسوم . متخانشیمن

 یار را ساز کت فو و ترا یومف

 مایف نیارد یزاب یارب مدرک سح « داد نم هب هعلاطم
 عقاورد دینادیم . تسا مزال «رلام» یقیسوم اب ییانشآ

 دیابو دوشیم هداد ام هب یراکهک میتسه رگ راک یعون ام

 تخانشراکن داد هئارا رتهب هچره یارب . مینکهئارا ارنآ
 هک با تروص نیا امت ایر , تسا یمارلا ناک یا
 ریوصت هکدشاب نئمطم دناوتیم ییاهن لیلحترد هشيپرنه
 :تسا»دادلافتنا رگاشامتهب روپرم صحشزا یتسرد. ینهذ

 هنوگچ «رلام»اب ار«لسار نک» دروخرب : لاوئس
 ؟ دیقفاوم وا شور اب "الوصا ؟ دیدید

۳۹ 
00۵۲ 
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 ۳۱ ارم یا اب «هلب : لواپتربار
 . هشیپرنه هب اردوخ تاینهذ هکدنکیمن یعس یتیعقوم
  نامزاس یهدودحمو تساشور "الماکو پرانس .دنک لیمحت

 عقاورد . تسا ام تاناکما بسحرب وا ییامنیسو ینهذ

 نم هک یزیچ نآ بسحرب ار «رلام» وا مبوگب مناوتیم
 . دراد نهذرد مهدب وا هب مناوتیم

 هداعلاقوف «لسار» اب ندرکراک : لیه انیجرچ

 هشیپرنه زا دهاوخیم هک یزیچنآ ماجنارس وا . تسا
 یرادربملیف رابتصش هکدوش روبجمرگا یتح دریگیم
 . .دوشيمقفوم موس اب مود راب "الومعمیلو « دنکرارکت ار

 دنکیمرظنلدابت اههشیپرنه اب هشيمه هک تسایقطنم یلیخ
 ۳۳ رم تمیق دریذنب ار زاهنآ رظنا هکنانچو
 . دروآیم دوجوب یتالیدبت اهگولایدرد یتحو دهدیم
 هشیپرنه یارب وا اب ندرک راک زا هک یدزمتسد هک نیا اب

 دناوتیم نیا كلذعم « تسا مکیلیخ دیآایم تسد هب
 . دشاب هشیپرنه كي یارب یراختفا

 . یزان اب دوهب یلباقم شور دینکیمرکف : لاوئس
 ؟ دوب تسرد دش هضرع ملیفرد هک ی لکش هب

 لاسرد هکدوب یدوهب كي «رلام» : لواب تربار

 تشاد دوهب دض راکفا هکیبهرود « تفای دلوق ۰

 ناونع هب هک «رنگاو» عقوم نآرد . درکیم زورب مک مک
 دض راکفا ادیدش «دوب هدش هدناسانش یقیسوم ناطلس

 هجوتدرومرایسب اهیزان نامزرد «رنگاو» . تشاد دوهب

 ییایرآ داژن یهنومن یقیسوم ناونع هبو تفرگرارق
 هک دوب ینامززا دعب لاس یس نیاو . درک ادیپ تیمسر
 یارجا نامز نیارد . دوب هتخاس اردوخ یقیسوم «رلام»

 رکف تو نیا هب . دوب هدش عونمم «رلام» یقیسوم

 ملیفرد لکش نیا هب «رنگاو» یقیسومزا هدافتسا منکیم
 تا هدوب تسرد



 ۱ رصم یامیس

 «اچک » و «. ۰. . هرامش قاثا» ملیفود شیامن تسانمب

 «مها وخیم لح هار» و «یئایموم» یاهملیف شیامن زادعب

 لاسرد « دش هتخاس هیردنکسارد هک یئاهملیف نیلوا

 «ریمولناردارب لثم « امنیس نلاس كي كلام . دوب ۲
 یاهناکمو اهنابایخ یاهمدآزا یرادربملیف هب عورش
 یاشامت هب هک درکیم توعد اهنآزا دعبو درکیم یمومع
 هبرجت كب « راکنیا « هچرگ . دنیايب اهملیف عون نیا
 فصولاعم « دوب «یربخ» یاهملیف عونزا هاتوکو هزات

 یرگید صخش طسوت هرهاقرد ۱۹۱۵. لاسرد راک نیا "

 شدوخزا هکدوب یچامنیس كي « درم نیا . تفاپ همادا
 ملیف «یرصم لا بولک لا» شیامنیس یولج نارگ اشامتو
 . دادیم ناشن اهنآهب ار ملیف دعب هتفه كبو تفرگیم

 . تسا رصمرد امنیس یعقاو دلوت لاس ۰ ۱۹۱۷ لاس

 .دشيم هتفرگدازآ یاوه اپ ویدوتسارد اهملیف لاس نیارد

 بلغاو درکیمن زواجت هقیقد ۳۰ زا ابلاغ اهملیف نیا
 كي .دشیم وربور تیقفوم اب رگید یاهاجو هرهاقرد
 ها 3 سرودوکنارب ۳(] مساپ. هبردنکسا لها رادربملیف

 كي «دوب هدش گنج نارود رد ملیف نادقف هجوتم

 هیهت درومرد هکدرکقیوشت ار مر رد یئایلاتیا كناب
 سپ «وکنارب» هن اتخبدب . دنک یرازگ هیامرسرصمرد ملیف

 راکنیازا زین یئایلاتیا كنابو درک توف لاس ۲ زا
 . رگید یئایلاتیا هس «سرود» زا سپ . دش فرصنم

 هب «ودلاو ونورب» یولاس نارداربو یلنافرا سیولآ

 كناب كب تکراشم اب ملیف هیهت یارب دوخ یاهششوک
 . دنداد همادا یئایلاتیا

 هیهت یئاهملیف رفن هس نیا ۰۱۹۲۰ ات ۱۹۱۷ لاسزا

 . تشادن یراجت تیقفوم هنوگچیه هکدندرک
 ناوتیم «ناملآ زا «یمویاب دمحم» تشگزاب اب

 ردو دمآ دوجوب رصمرد ملیف راوتاربا#ل نیل وا هک تفگ:

 «رتائنو امنیس یناپمک» مانبیاهزان تالیکشت ۱۹۲۵ لاس

 اهششوک نیتسخن
 مانب « كرت سیونهمانشیامن كي ۱۹۲۵ لاس رد

 فسوب» شرافس هب ات دمآ رصم هب سراپزا «یفرادادو»

 یفرا ."دزاسب مالسا ربمغیپ یگدنز هرابرد یملیف .«یبهو

 «رقادایسآو یدشر همطاف « ریما زیزع» سیرتک | هس هب

 ملیف هس هیهت اهنآ . درک ملیف نتخاس یارب یئاهداهنشیپ
 .درکیم تراظن نانآ راکرب «یفرا» و دندرک زاغآ ار

 نافتسا» هب بیترتب ملیف هس نیا ینادرگ راک ًادعپ اما

 .دشراذگ او «امال میهاربا» و لاک دما «یتسور

 یرصم نز هشيپرنه «ریما زیزع» ۱۹۲۷ لاسزد

 « الیل » مساب دوب مارد ملیف كي هکار شملیف نیلوا
 یامنیس دلوت ءرصم یامنیس نیخروم هدیقعب هک درک هیهت
 نافتسا» ملیف نیا نادرگ راک .دوب ملیف نیااب رصم یلم
 ملیفنیا لوا شقن شدوخ «ریمآ زیزع» و دوب «یتسور

 یئاتسور یرتخد تشذگرس ملیفنیا ناتساد . درک افیا ار
 دوخو دنکیم هلماح اروا شدزمان هک تشادیم نایب ار

 « راکنیاو دزادرپیم یئاکیرمآ نز كي اب یزابقشع هب
 . دنکیم نازپرگهرهاقزا اررتخد

 نیلوا هیردنکسارد امال ناردارب « عقوم نامهرد

 دنچو دنداد شیامن «نابایبرد هسوب» مانب ار ناشملیف
 «ژکنرادا2 ۲ رد ار ناشویدوتسا نیلوا اهنآ دم لاس
 . دندرک حاتتفا هرهاق لامشرد

 ار شملیف نیلوا « ميرکدمحم » ۱۹۲۹ لاسرد

 مدرم یاتنر ناارد هک ملیف نیا ۰ بنیز . : درک هضرع

 یناوارف یاهثحب « تفرگیم رارق یسررپ دروم رصم
 روهشم نامر زا سابتقا اب ملیف نیا . هروآ دوجوب ار
 . دش هتخاس «لکیه نیسح»

 ریقف ناناقحد هرهچ رابنیلوا یارب ملیف نیارد

 كيتنامور یناتساد ملیف هک نیا اب « دش رهاظ یرصم
 ناناقهد یگددنز لئاسم نارد هک ردقنیمه یلو « تشاد

 . دوب ولج هب گرزب یمدق « دشيم هداد ناشن

 یامنیس اب اردوخ یداصتقا تیلاعف رصم یامنیس

 2( وزرم دیعس) مهاوخیم لح هار

  ماود ۱۵۹۳۰ ان تماص یاهملیف هرود . درک زاغآ قطان

 زا یئاکیرماو یئاپورا نارگامنیس هکیلاحرد « تفای
 . دندوب هدرکزاغآ ار رادادص یاهملیف نتخاس ۸

 سیول1» "الثم « دندوب هنقاینیفاک هعسوتزونه اهویدوتسا
 ۳۳ موکوت» ای درکیم راک دوخ غابرد «یلنافرا

 و دندرکیم یرادربملیف دازآ یاوهرد امال نارداربو
 ۰ دوبهدش تسرد اهنآ یاهالیو رد سابلو ميرگ یاهقاطا

 رد هک یناسک مامت ۱۹۲۷ لاس ان هک نیا حیضوت)

 . دندوب یجراخ دنتشاد لاغتشا یزاسملیف راکهب رصم

 "الماکیامنیس كب شیادیپ ثعاب اهدعب نانآ دوجو
 ۰ (دش یرصم

 قطان یاهملیف

 هب هک برع نارگاشامت « قطان یامنیس روهظ اب

 ۳۳ ۱لیفزا «دنتشاد ناوارف هقالع زاوآو یقیسوم
 ؛ تشادیم هضرع نان آهب زاوآو صقرو هداس یاهناتساد

 ۳۳۹ کند یوسزا .دندروآ لمعب لایقتسا

 .دنوشب بلج راک نیاب یرصم یاههدنسیون هک دش بجوم
 دعبو دش هیهت تماص نویسرو اب «باتهمریز» ملیف
 ۲ .دنتشاذگنآ یور ار «یدام یرکش» كيزومو کو لاید

 گنهآنیدنچ اب یئاههنحص امال ناردارب « عقومنیمهرد

 ۱ رنو دندرک یرادربملیف «قنع ءزجعم» دوخ ملیف یارب
 , ملیف اب یدعب یاهششوک . دندرکنورکنس هحفص دنچ اب
 هنارت» و «میرکددمحم» ینادرگ راک هب «بیجن نادنزرف»

 . یودره . دش هتشادرب «پلو وپرام» ینادرگ راک هب «بلق

 " ۰ دندمآرد شیامن هب هرهاقرد ۱۹۳۱ لاسرد اهملیف نیا

 . هک یناتسراجم ناوج سدنهم كي «وباس نحم»
 « تشادرحبت تماص یاهملیف یور ادص ندنادرگ برد

 نیابد تخادنا هارب راک نیا یارب كچوکر اوناربا۷ كي
 دندوب رداق مک هجدوب اب ناکردنکهیترا یرایسب بیترت

 . دننک هیهت قطان یاهملیف
 یویدوتسا رتائتو امنیس یناپمک ۱۹۳ لاسرد

 یاهملیفو درک سیسأت نردم تالیکشت اب ار یزهجم

 یارب ار ناوج نازاسلیفزا یرایسبو دومن هیهت یدابز
 ۰۰ . تشاد مازعا جراخ هب هعلاطمو لیصحت

 ! ناوتیم ناوج نازاسلیف نیا نایمزا
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 (مالسلادبع یداش) یئایموم

 یارب «ناخاردباب دمحا» یگدننکهیهن یارب بک

 ؛ یرادربملیف یارب «زیزع لودبع دمحم» ینادرگراک
 یارب «الفر یمله» « یربخ یاهملیفیارب «دارم سح»

 .درب مانینادرگر اک یارب ار «هماس نیدلا یلاو»و تاک

 راکشآ اردوخ هرهچ رصم یلم یامنیس ماجنارس
 مه گنج یتح ۱۹66 ات ۱۹۳۹ یاهلاس یطرد . تخاس
 اهویدوتسا ۱۹2۸ لاساتو دنکدس ارنآتفرشیپ .تسناوتن

 .دندم ادوجوب ملیف هیهتینایمک یدایز دادعتو دندش هتخاس

 درکیمنبلج اریسک هجوت هاتوک یاهملیف اهلاس نآرد اما

 ناشن نآ هیهت یارب یاهقالع زین یمسر عجرم چیهو
 . دادیمن

 یعقاو مرف كي یوجتسجرد
 قطان یامنیس نویدم اردوخ شرتسگ رصم یامتیس

 «دندرک ششوک اهیئاکیرمآ هک هتکن نیا مغریلع , دنادیم
 دروم قطان یاهملیف «دنریگب دوخ تسدرد ار رازاب
 . تفرگرارق برع نارگاشامت هجوت

 «میلس لامک» : هتخاس (۱۹۳۹) «میظعلا» ملیف

 یاهنیسینکتلبقیتدمزآ . تفاپ تسد یگرزب تیقفوم هب

 اهنآزا یکی . دندرکیم تیلاعف رصم یامنیسرد یناملآ
 مهتم ندوب تسیلاپسوس هب ار میلس لامک «پمارکرتبرف»

 تلع نیاب رصم ویدوتسا . دوب یگرزب ماهتا نياو درک
 لمعب نآرد یتارییفتو هدرکروسناس ار ملیف یوبرانس

 نیصصختم « درکعورش ار ملیف میلس لامک یتقو . دروا
 شزرایبو هدافتسالباقریغاراهشار نیلوا هجیتنیناملآ
 ینویسیمک ویدونساو دش فقوتم یرادربملیف .دنتشادمالعا

 اهیناملآیاعدا روبزم نویسیمک .تخاس قیقحترومأم ۷
 . تفای همادا یرادربملیفو درک در ار

 تسا نیئاپ هقبطزا یناوج تشذگرس ملیف ناتساد

 هاگشناد هب دوشیم قفوم ماجنارس یتسدگنت دوجو اب هک
 ملیف . دهدب همادا اجنارد ار شتالیصحتو هتفای هار

 دهدیم ناشن نیشنریقف تالحمرد اررصم مدرم یگدنز

 - تسا هدنهدناکتو روم تدشو

 اهروشک ریاسو رصمرد ۱۹۳۹ لاسرد ملیف شيامن

 دنچ ملیف نیارد .دوشیم وربور گرزب یتیقفوم اب

 ناتساد تمدخرد الماک هک د راد دوجو زین صقر هنحص

 زا یکی ملیف نیا « لماع نيا هب هجوت نودب اما « تسا
 یارب . دوریم رامشب رصم یلم یامنیس كيسالكر اثآ

 . یمسیلائر اب ار یتسدگنتورقف « یملیف رصمرد رابنیلوا
 " لیف ما مسیلائر نبدقتنم ۵ درو ایم هدرپ یور هناقداص

 . دننادیم هسپاقم لباق ایلاتیا یامنیس مسیلائروئن اپ ار

 كرت ار شراک مرف نیا دشروبجم میلس لامک اما
 لاس + وا . دنتساوخیم وا زا یراجت یاهملیف نوچ دنک

 یئاههدیا زونهو دوب ناوج هکیلاحرد « درکتوف دعب
 نر ترم . تشادرصمرد مسیلائر یامنیس یارب بوخ

 حالص» لثم «دنداد همادا وا نیتسار یاهششوک هب

 زیمآ تیقفوم ملیف ۱۹۵۲ لاسرد طقف هک «فیسوبا

 مسیلاتر كي اب وا ملیف نیارد . تخاس ار «نسح اتسوا»
 . درکیم حرطم ار یتاقبط هلصاف « یوق

 ۰: ری تسازاتسو نادرگ راک «خیش لا لامک»

 هناخ» ملیف « داد ناشن یئانج یاهملیفرد اردوخ یداتسا

 . تخاس نوگ رگد ۱۹۵۲ لاسرد ار همه وا ۰۱۳ هرامش

 اب دعب «دوب هدننک زاغآ كي «نیهاش فسوب»

 نامسآ» و «یزکرم هاگتسیا» و «نیما اباب» یاهملیف

 . درک تیبثت رصم یامنیسرد اردوخ مان «منهج

 قیفوت» « دیشخرد ۱۹۵۵ لاسرد هک رگید زاسلیف

 (لیبحملابرد) «اهقمحا هچوک» ملیف اب هک دوب «حلاص

 نارگ اشامتو نیدقتنم ات دیشک لوط لاس ه اما « دیشخرد

 . دندرب یپ وا راک شزرا هب

 راز ابو اهملیف تیفیک

 یاهرازابزا یرصم یاهملیف دمآرد دصرد لهچ

 یاربرصم یامنیس بیترت نیاب . دوشيم نیمات یجراخ
 یجراخ یاهرازاب یور دیاب راچان یتراجت تیقفوم

 نیا یامنیس یور یبولطمان تارثا رما نيا . دنک باس
 یرصم"یاهملیف نارگ اشامت ۰ تسا هدراذگ یقاب روشک

 یلامش یاقیرفآ یاهروشک یانثتساب - برع یاهروشکر د
 - دننک اشامت ار یوسنارف یاهملیف دنهدیم حیجرن هک
 رد یداصتقا طیارشرظنزاو دنتسه یداوسیب دارفا ًارثکا

 تسایاهلیسواهن [یارب امنیس .دنربیمرسبیدعاسمان عضو

 نیاب .یگدنز یاهبراوشد ندرک شومارفویمرگ رس یارب
 یرصم یاهملیف كفنبال ءزج مکش صقرو زاوآبیترت
 تسایس هک یشقنزا یبوخب اهملیف ناگدننکهیهت .دوشيم
 نوچاما «دنراذعالطا دنک یزابیرصمیاهملیفرد دناوتیم

 ؛ تسا نارگاشامت هدوت نتشاد هگنربخیبرد نانآ عفانم

 روشک نیا یامنیس هناهتساوخن تقوچیه تهج نیازا
 ملیفدقن ۱۹۵۵ لاس ات . دنکلودع یگشیمه یاهلومرفزا
 یلم یامنیس اب رکفنشور هقبطو تشادن دوجو رصمرد
 . دوب هدرکهطبار عطق یلکب

 یگداوناخ یاهناتساد هب رصم گنجزالبق یامنیس
 یگدنززا یلکبو دراد صاصتخا هناقشاع یاهماردولمو
 زین یگنج لوطرد . تسا رود نآب طوبرم لئاسمو مدرم

 دناوتب «میلس لامک» ملیف هکن [یب دباپیم همادا عضونیا

 رد . دروآ دوجوب یرییغت روشک نیا یامنیس هرهچرد

 زا دوُخ یگنج تاجایتحا یارب اهسیلگنا گنج لوط
 هدافتسا یبرع هنایمرواخ یاهروشک یزرواشکو عیانص
 نیا یداصتقا عضوب یقنور رما نیاو دندرب ناوارف
 بلاغ . دندش هدرامگ راکب یدایز یاهدعو داد اهروشک

 هتفرن امنیسب زگره نامز نآ ات هکیرصم نارگ راک
 اهملیف ندیدب بترم دنتسناوت هزات طیارشرد « دندوب
 ملیف هدزون طقف ۱۹6۳ لاسرد هکر صم یامنیس . دنورپ
 . دزاسب ملیف 2۸4 تسناوت ۱۹۵ لاسرد « دوب هدرک هیهن

 ۲۵۰ امنیس نیا تالوصحم دادعت لاسود ضرعرد ینعی
 اهملیف تیفیکرد شیازفا نیا . تفای شیازفا دصرد
 ملیفزا یاهزات عون شیادیپ ثعاب طقف تشادن یریثأت

 یارادملیفزا عون نیا . تشاد مان لاکیزوم یدمک هک دش

 هباشم تالوصحم اب و دوب یرصم "الماک ینایصوصخ
 نیا یاهلاکیزوم یدمک رد

 صقر . دروخپم مشچب ناوارف زاوآو صقر ًاعبط نامز

 ملیف ناتساد اب یلبق یاهملیف فالخرب هکیئاهزاوآو
 ۳  رکنامغ اب داش یاهگنهآ لماشو دنتشاد طابرا

  هزاتقشعكي دلوت « هناقشاع یاهناقالم)ناتساد تیعقوم
 .دوب (زبزع دوجوم كب اب ردام اپ رسپ گرم « مهافت ءوس

 ناگدنناوخنیرتگر زبزایکی -(دارم الیل) یاهملیف

 هک ) «یدجو رونا» و هاجنپو لهچ یاهلاسرد یرصم
 یاهملیفو ۰ (دوب شیاهملیف هدننکهیهتو نادرگ راک
 ةدنناوخ - «حابص» و «یزوف دمحم» روهشم هدنناوخ

 اب «تابورکآو هصاقر «فکاع همیعن» اپ - ینانبل
 نیرتهب «دش فورعم اهدعب هک یاهدنناوخ « هیداش »

 ت یاتاا عون نیا یاههنومن

 حیرفتزا راشرسو داش اهلاکیزوم یدمک نیا یاضف

 دوجو اهملیف نیا یلکصقن لاحنبا اب. دندوب: هدنخو
 رظنفرص .دوب یکینکت بیاعمو هداتفا اپشیپ یاهناتساد

 عوناب ناهج یامنیس تعنصرد رصم یامنیس بیاعم نیازا
 نیارد . تشاد یاهدمع مهس لاکیزوم یدمک زا یصاخ

 یرتنیئاپ یطسردیفیکر ظنزا هک ملیفزا یرگیدعون هرود
 ک رزب یاهتیقفوم « تشاد رارق الاکیزوم یدمک زا

 . تشادن یتحابش یئاکبرمآ

 .. دوب هدش ملیف یاهترپآ ناو هروآ تسدب یتراجف :

 اهنرپا نیا بوبحم هشیپرنه «شرطالادیرف»

 . دوب هدروآ تسدب ناوارف

 تلود كمک
 یگدنززا اهنآرد هک یئاهملیف مک دادعتزا رظنفرص

 ار شایگشیمه هاررصم یامنیس «دشیم تبحص مدرم
 . تسا هداتفین یقافتا چیه یئوگ هکیروط . داد همادا

 .درک سیسأت ار «امنیس هعسوت قانا» رصان ۱۹۵ لاسرد

 هب هجوت نودب ناگدننک هیهت هب كمکقاتا نیا فدح
 قاتا نیا قبرطزا لاحنیا اب .دوب ناشیاهملیف تیفیک
 . دیدرگیرصم یاعهملیف یفیک لرتنکهب قفوم تلود
 تردق تلعب نامز نآات هک یئاهنادرگ راک ن ینچمه

 ناشهاوخلد یاهملیف نتخاسزا ناگدننکهیهت ناوارف
 رادهدهع ًاصخش قاتا نیا كمکب دنتسناوت « دندوب زجاع

 حالص» هکدوب بیترت نیاب . دندرگناشاهملیف هیهت
 بلطهاج - هدش دازآ نز - ولاز : یاهملیف « فیسوبا

 : یاهملیف «نیهاش فسوب» و تسین قشع یارب ینامزو
 نیدلاحالص رصانو یزک رم هاگتسیا - هایس یاهبآ
 . دنتخاس ار

 یلم ار ینراجت یاهتکرشزا یرایسپ تلود یتقو

 شخبرایتخارد امنیس تعنصزا یگرزب تمسق , درک مالعا

 یفاک هزادناب تلود نوچ یلو . تفرگرارق یتلود
 « تشادن یزاسلیف یاهویدوتسا هرادا یارب صصختم

 نبا . درپس یمیدق ناگدننکهیهن تسدب ار اهنآ رتشیب
 یاهملیف کگرزب ناگدننک شخپ تک راثم اب ناگ دننک هیهت
 شخپو دیلوتهب دنتسه ندراو نانبللها ٌارثکا هک یبرع
 زا یدایز هدع هجیننرد و دنتخادرپ یرصم یاهملیف

 ۱۹۰ لاسرد . دندشراکیب رصم یامنیس تعنص نانکراک

 هیهن ملیف ۱۰ رصمرد (اهنکرش ندش یلمزا لبق لاسکی)
 .دش فصن ًابیرفت ینعی ۳6 هب مقر نیا ۱۹۲ لاسرد .دش

 «یئامنیس یلاع تاعلاطم یوتیتسنا» ۱۹۲۱ لاسرد

 ودص زا شیب لاحبات ۱۹۰۵ لاسزاو دش سیسأت رصمرد

 دناهدش لیصحتل !غراف هسردم نیازا نادرگ راک تسیب

 برعیاهروشک راس نابوجشن ادزا اهنآ نت یس دودح هک
 دناهدرک عورش اریزاسملیفراک "المع نانآرتشیب .دنتسه

 یلو تسینشخبتیاضر "الماک ناشراکلوصحم هکنآاب و



 شیادیپ زور نیتشخنزا هکر صم یامنپس یارپ ناشدوجو

 را هب ناوارف دیما ۰ هدرکیوریپ یصاخ یاهلومرفزا
 یصوصخ شخب اب یراکمهزا نانآرتشیب . تسا هدروآ

 یتلود شخب هبامرس اب اردوخ یاهملیفو هدرک یراددوخ
 رد اردوخ تیلاعف یتلود شخب هکیماگنه . دناهتخاس
 یاهتکرش لیکش اب ناناا « درگدوجم یاس و

 نیرتمهم . دندش ناشیاهملیف هدننکهیهن دوخ . ینواعت
 دنچ هکدراد مان «دیدج یامنیس نوناک» اهنکرش نیا

 رد شیاین» مانب اردوخ لیوط ملیف نیلوا شیپ هام ۰
 ششو تسیب «قلاخلادبع یلع» ینادرگ راکب «تسبنب

 ملیف شخپ هوحن رگا لاحنیا اب . تسا هدرک هیهت هلاس

 هدوهیب اهششوک نیا مامت «دنامب یقاب یلعف لکش نیمهب
 ینانبلناگ دننک شخپ « دشرکذ هکر وطنامه . دوب دهاوخ

 یاهروشک رد ار یرصم یاهملیف شخپ راصحنا یندراو

 شورفزا دصرد لهچ قبرط نیازاو دنراد هدهعرب یبرع .
 زد اهناآ هک تسا لْیلد نیمهب . دننکبمنیمات ار اف
 هدننک هیهت . دنراد تلاخد زین اهملیف هیهن تیفیک

 شخپ ار شیاهملیف هدع نیا ادابم هکنیا سرتزا یرصم
 ناتساد هرابرد یرادربملیف عورشزا لبق ینح « دننکن

 .دنکیم تروشم ناگ دننک شخپ اب نآ تاکن رپاسو ملیف

 روساس

 و. دنتسح نز ًارثکا نآ ءاضعا هک یمسر روسناس

 هب عجار « تسا رادهدهع نز كي زین ار اهنآ تسابر

 نویسیمک . دنکیم ناوارف یریگتخس لئاس یضعب
 حرطم یسایس لئاسم نآرد هک یئاهملیف اب ملیفرب تراظن
 شیامن هزاجا اهنآابو تسا فلاخم ًادیدش « دشاب هدش

 یئاهن یأر « ملیفرب تراظن نویسیمک یآر . دهدیمن

 و گنهرف ربزو تسابرب رتیلاع نویسیمک كيو تسین
 یلاع نویسیمک .دنکرداص ار یعطق یر دناوتیم رنه

 درومرد یرتمک یریگتخس یلوا نوپسیمک فالخرب

 ندادناشنرد یرصم یاهنادرگ راک .درادیملومعم اهملیف
 لاحنیا اب یلو دنراد یبسن یدازآ .ناشیاهملیفرد سکس
 . تسا یاهداتفا اپشیپ سکس « نانآ یاهملیف سکس

 ریذپانبانتجا یرما اهملیفرد یقالخا ناباپ كي لاحرهب
 هناروسچ یاههژوسب هک مه ناوج یاهنادرگر اک . تسا

 یازجب ار راکدب مدآ دیاب نایاپرد «دتنراد لپامت

 .دوش تازاجم دیاب درک تنایخ شرهوشبینز ًاضرفرگاو

 اهنادرگر اکز ایضعب روسناس یمسر نیناوق مغریلع

 «دناهتخاس هک یاهناخاتسگ ًاتبسن یاهملیف یارب هدش قفوم

 یاههژوس اهملیف نیازا یضعب . دنریگب شیامن هزاجا

 «خیشلالامک »زا 2:027:[1۷ ملیف لثم دناهتشادیسایس

 زاو تسا كيتاپمس یژانوسرپ قباس لادوئف نآرد هک

 یضعب . دنکیم داقتنا مکاح بزحو رصمرد مژیلایسوس
 ضوعب ار مرجم مدآ ناشیاهملیفرد مه اهنادرگ راک زا

 . دناهدناسر تازاجم هب عامتجا هلیسوب « نوناق

 و تسا هتفرگاپ یناوج یامنیس رصمرد .كنیا
 (یچتسپ) ملیفاب «لامک نیسح» لثمیناوج نانادرگر اک
 «كوزرم دیعس» « (ناتسحوک) ملیفاب «یکاش لیلخ» و

 ؛ « یدار دمحم» « (مهاوخیم لح هار) ملیف اب

 «یرکش دومحم» و «یمهف فرشا» « «مالاسلادبع یداش»

 - فشک هب ناشیعقاو لیامت مغریلع اما . دناهدمآ راکیور

 یاهملیف ندرکهیپکز ا زیهرپو امنیسرد هزات یاههژوس

 نانادرگ راک روهظراظتن ارد سم یامنیسزونه «یئاکبرمآ

 . دربیمرسب یرگبد هتسج رب ۰

 ۱6۱۱-۱۸-۲۱ : تعاس

 ۱ زوایای کت

 ۱٩ : تعاس ۱۰ : تعاس

 . (رصم) ؟ اچک (كيژلب) نیمآ
 نارگیدو لپ « اوسنارف « ناسنو نذر
 - (هسنارف) هتوس دولک ::نادرگراک (هرک یروهمج) میک گنوب - یک : نادرگ راک

 .. (حبص ۱۱ تعاس - صوصخم همانرب) یکدور رالات
 (ناریا) لبلب
 دننکیم اهرونز « دننکیم اههدن رپ

 (هقباسمرارکت) تنوماراپ امنیس

 ۳ و ۰ تعاش ۱۸ و ۱۱ : تعاس

 (ناتسلگنا) وگتفگ (ایلارتسا) مجنپ یامن
 ایئد طسو باجتحا هدزاش

 (سینوس) نت نا ز نادکاراک (ناربا) ارآنامرف نمهب : نادرگ راک

 (اههراونشج هراونشج) كيتنالن آ امئیس

 ۲۱ و ۱۵ : تعاس

 (یوالسگو ب) تارطاخ

 اکیلخنآ ومعرتخد

 ۱۸ و ۱۰ تا

 (یوالسگ و ی) تارطاخ

 راگد رورپ مشخ « ربثوگ آ
 (لاردف ناملآ) :گوزره رنرو : نادرگ راک

 (رلیاو مایلیو تشادگ رزب) ریاپما امنیس

 (۱۹۵۲) ام یگدنز یاهلاس نبرتهب

 دنوم هنینس امنیس

 3 ایسآ رد امئیس

 وچناب شولکیم یامنیس ۱۸ و ۱۱ : تعاس

 ۱۲۱ ۰۵ دز تعاس 2 تشک زاب

 (۱۹۳۸) ههجاوم (هیکرت) یاروش ناکرت : نادرگ راک

 (ناربا دیدج یامنیس) رودیلوپ امنیس

 ۲۲ و ۱۵ : تعاس ۱/۱ ۰ تعاس

  زبس هطقن كي نایدا

 زیمم یضترم : زا

 ست

 نایسناوآ یبرآ : نان یرات

 بایط رهچونم : زا

 هدرکق داص

 اوت ان ناو



 هل هسد هک

۲ 61۸0۳ 

 ملیف نادرگ راک
 «اوسنا رف «ناسن و»

 «نا رگید و لب

 «هتوسدولک » یهرابرد

 شتالیصحت .سیراپ هموحرد ۱۹۲۵ دلوتم
 .دناسرپم نایاپهب ینییزت یاهرنه هسردم رد ار
 . دسبونیم یقیسوم دقن (ابموک) همانزور رد

 دوشیم كدیا یئامنیس هسردم دراو ۱۹7 لاس رد
 یارب هدعب . دناسریم نایاپ هب ارنآ هرود و

 ربوروبا و وژنارف ژرژ ریظن یئا هنادرگ راک
 ددمتم یاهوب راس :شراکن: رد .دنکبم ین
 وژنارف ژرژ رثا (هرهچ نودب نامشچ) هلمج زا
 شملیف نیتسخن ۱۹۰ لاسرد .دیامنیم یراکمه
 تک رش اب تاعععع ۲0م نعودعم : مانب ار

 نآزاسپ .دزاسیم ودنوملب لپناژ و اروتنو ونیل
 هکنیا ات دروآیم ور یسیونویرانس راکب ًاددجم
 هحلسا) مان اب ار شملیف نیمود ۱۹ لاس رد

 زین ملیفنپازا سپ .دربیم نیبرود یولج (پچب
 دنکیم زک رمتم یسیونوبرانس رد ار شتیلاعف
 (ونیلاسروب) هلمجزا یددعتم یاهملیف یویرانسو

 (یگدنز یاهینفگش) شایدعب ملیف .دسبونیم ار
 نر تمو نآ یزاشات هجوتدروم تدشب هک درادمان

 ۷2 6۶ 169 ملیف ۱۹۷۰لاسرد هک رارق

 رازس) شرگید ملیف
 نارهت رد لبق یدنچ هک دراد مان (یلازور و

 : .دم ار د- شیامنب

 زورما «نارگید و لپ «اوسنارف ,ناسو»

 شیامن هب یکدور رالات رد «هقیاسم» تمسق رد

 را

 ملیف .دزاسیم ار _ ۳عییهنللعس

 «هتوسدولک » اب وگتفگ

 زاشب زیچهچ «نورندولک » نامر رد ب
 ؟دوب هدرک بلج ار ترظن همه

 هموح سن از همه زا لبق - هتوسدولک

 را ی هرم
 لیلحتو یسررب نآ زادعب .تفابناوتیم یئاکبرمآ
 نیا رد .یعامتجا اي یلغش هنیمز رد اهمدآ تسکش
 شیپ یشکدوخ ات یتح «نورن دولک» هلحرم
 در ملیف نیا رد ار ندرم رکف نم یلو .دوریم
 رگا .تسا رتیوق نم زا گرم هک اریز .منکیمن
 عون كي نم راک رد متشکیم ار «ناسنو» نم

 یلکشب ار کک رمرکف دیاب .دشيم یقلت یریگ ههبج
 .مدرو ًایم کت

 ملیف رد مئاد روطب گر م رکف لاحرهپ ب
 لثم زیمآر نط یاههنحص رد یتح .دراد دوجو

 .بآ یوجرد لپ طوقس

 مهد ناشن متساوخیم « هتبلا  هتوسدولک
 .دنتسه یدیماان رطخ رد هشيمه اهژانوسرپ هک

 .دوب داش ملیف كي رد رکفنیا ءاقلا «لکشم

 نفلت اب «ناسو» هک یاهنحص لثم

 وا فارطا توافتیب نیریاس و دنکیم تبحص
 ۱ .دننزیم فرح مه اب

 هنحصنیا ریظن ملیفرسا رسرد  هثوسدولک
 .دروخیم مشچب

 لثم زین ملیف نیا رد طیحم تا رییغت ب
 ًةنحص لثم .دنراد كيلوبمسیشقن ناتیاهملیف ریاس
 .نارابو نافوط

 .دنتسین كيل وبمس اههنحصنیا س هثوسدولک

 یاهیتفگش» و «یلازورورازس»لثمزین ملیفنیارد
 یکیزیف هبنج طقف طیحم تارییغت «یگدنز

 . دنراد

 یموهنم هچ صقر گنریبآ هنحص
 ۱ راد

 كيزومیادص هکیلاحرداهن آ - هتوسدولک
 عقاورد نیا . دنشبدنایم هتشذگب « دنونشپم ار

 ؟ تابح

 یاهمدآ زین ملیف نیارد رگبد رابكي ب
 .دیهدبم ناشن ار یمخزو نادرگر س

 تحنتخس ارم یمخز ناسنا  هثوسدولک
 «دشاب هدش یمخز شدوخ هچ .دهدیم رارق ریثأت

 لاحرهب .دنشاب هدرک یمخز ار وا نارگید هچ
 :منکیمیعس نه .تسا لزل زتم یمدآن ینچ تیصخش
 . ادیپ اهمدآ دوجو رد ار یناور یاهمخز نیا

 .دنرو [یم لمعب نآ زا تاجن یارب هک اریشالتو

 همادا یارب ناسنا شالت عقاورد ینعی مس

 ناسنا ردقره و .ًابیرقت - هتوسدولک "
 .دوب دنهاوخ رتقیمع اهمخز نیا هدشاب رتهاگ آ
 نایم مسیلآر و سیل آهدیا نایم هثیمه لاحرهب
 هتبلا .تسا هثشاد دوجو ینزاوت شزاس و هزرابم

 (؟درادیسک هچ) مرادن هلئسمنیا یارب یخساپ نم

 ۳ را نداد ناف نم یارب مهم
 .مروآرد یریوصت مرفهب یبدا مرف زا ارنآ هک
 هاگنرهو مالک ره «تک رحرهرد ملیفنالپرهردهک
 .دوش هدید رگیزاب

  «اوسنارف «ناسنو» هبنج رنو انا ک

 .تساهیتسود ندوب شزرایب «نارگیدو لی

 فیصوت ملیف فده « هلب  هثوسدولک
 عقاورد ینعب .تسا یعمجهتسد روطب اهژانوسرپ
 . .نارگیداب ناشهطبارو «ناسنو» هتسدوراد

 «نارگید»هب درادلیم ناسنو لاحنیااب -

 1 « «وناتاک » لثم . دوش كبدزن زین

 .«وراکن» و

 .دراد دوجو ی ,هلب - هنوسدولک

 ۰ تسدزا ار شتمواقم یمخز ی« وناتاک »یتقود "الاثم

 ناوتیمن تعاسود یط دینکقبدصت یلو .دهدیم
 !درک وگ زاب اررشب یگدنز همه



 میکگنوب - یک : هدنسبونو نادرگ راک : هرک یروهمج
 . یلشوس - وو : هدننک هیهت /

 ناهیک - گن : كيزوم ِگ
 گنوج کنوس لبا : رادربملیف

 نیجیاب « میکك اه گناباب : نارگبزاب
 ِ . یلنهوا گنوج « میر

 هقیقد ۱۱۰ - یگنر - یرتمیلیم ۵

 دوخ نیدلاو تگنجرد هکار یمیثب رتخدو رسپ ؟افداصت «ناسوس» دبعم سیئر

 ست وبوم » تا « نویهوم » و « امیش » ود نیا مان . دی اپیم دن اهداد تسدزا ار

۷ ,1۳۲۲ 
 (؟یوانطانع ه ک0۲62) ۰

 (هقیاسم - دنلب ملیف)

 تروصبو دوشیم کگرزب دبعمرد « امیش » . دروآیم دبعم هب دوخ اب ار اهنآ « گناد
 لوا هجرد نانیشناجزا یکیو هدروآ تسدب یبوخ ترهشو دبآيمرد دشرا هبهار كي

 دنکیم یعس « دوشیم ابیز هبهار «نویهوم» قشاع هرخالاب اما . دوشم دبعم تسایر
 ۳ دناهدشرگپدکی قشاع تخس ودنیا هک اجن ازایلو ۰ دنک یراددوخ وا اب تاقالمزا ات

 . تسا هدش رپد یلیخ رب

 نوریب دبعمزا ار اهنآ « هدرکلزع دبعم ینیشناج ماقمزا اروآ دبعم سیئر
 . دنکیم ناش هناور جراخ یایند یگدنز یوسبو هدرک

 هتوس دولک : نادرگ راک

 دولک » هتشو یلوو ساسارب : همانملیف
 .«نورن

 دولک ,یداباد -ولناژ : گو لایدو سابتقا

 . هتوس دولکو نور "
 یتفوب تار: رادربملیف

 نناد دنومیر : هدننک هیهن

 « یلوکیپ لشیم « ناتنومویا : نارگبزاب
 یرام « ناردا نافتسا ۰ ینایجر ژرس

 « یدلاول النوتنآ « ویدراپ درارژ « آ وبود

 . ینیسروا وترربما « هرگلآ نیرتاک
 هقیقد ۱۱۸ - یگنر  یرتمیلیم ۵

 رخآ تالیطعت هکدنتسه یبوخ ناتسود نارگیدو لپ « اوسنارف « ناسنو
 هک تسا رادهناخراک كي «ناسنو» . دننارذگیم رگبدکی رانکرد یشوخب ار ناش هتفه
 «ناژ» . تسا شوک تخسو دنکیم راکدایز دوخ یصخش تواضقو یتاذ تسارف اب

 رسمه « «نیرتاک» و تسا «ناسنو» هقیفر «یرام» . تسروتامآ روسکوب كي زین

 «اوسنا رف ناسو

 نارگیدو لپ
۱۷/۰ 

۱00 ۱۷ 
 ۸اناب طلب اف

7۱۱۵۹ 
)۳۶266۵( 

 (هقباسم - دنلپ لیف)

 . تساهدش ادج وا زا نونکا «ناسنو» قباس |

 بلاط «نبرتاک» هکدوشیم هاگآ «ناسنو» « هتفهرخآ تالیطعتزا یکیرد

 طوقسو نایاپ هظحل هکدبابیمرد «ناسنو» . تسا عورشمو ینوناق یئادج كپ
 . ددرگ هجاوم ینارگنو یتخاران اب شیاهفرح راکر د هک دسرتیمو هدیسرارف

 واب یلام رظنزا دناوتیمن هکدیوگیم واب تسا یقفوم رتکد هک «اوسنارف»
 . تسا هزات یکینیلک نتخاسریگ رد شدوخ نوچ ,دنکب یکمک

 | قیقدرجات كي تروص هب الاح «دوب بط یوجشناد كي ینامز هک «ناسنو»
 لئاق وا یارب یمارتحا مه شرسه «یرام» و .« دراد هچبود وا . تسا هدمارد

 تسا هدنسیون كي ۰ «لپ» . دنکیم یشوغآمه « دهاوخب شلد هک یدرمره اب و تسین
 مارآ ًاتبسن یگدنزو دنتسه یتخبشوخ جوز اهنآ . هدرکجاودزا «یسول» اب و

 ارد ار ناف هتفهرخآ تالیطعت شیاقفرو «ناسو» هک یئهناخ .دنراد یثهداسو
 راکشآ جیردنب «ناسنو» یاهسرن . تسا «یسول» لیماف هب یقلعتم و تن کم

 درط شیگدنززا "الماک اروا یزور «نیرتاک» هکدوب هدرکن رکف زگرره وا . دوشیم

 «یرام» هکیلاحرد . دزرو غیرد واب یلام تدعاسزا مه شتسود هوالعب 5

 وا یراپ هب هکدنتسه «ژرژ» شردپو «نیرتاک» نیا هدش طلسم «ناسنو» رب "الماک

 "«نیرتاک» .دنبابیم نایرج شدوجورد هرابود «ناسنو» یمیدق تاساسحا . دنباتشيم
 . رتشیب « هن « درگنیم تسود كي مشچ هب «ناسنو» هب

 شاهناخراک « «ناژ» شرادافو تسودو «ژرژ» كمك اب «ناسنو» ماجنارس
 درم وا اما . دنکیم زاغآ ونزا هرابودو دزادرپیم اردوخ ضورقو دشورفیم ار
 اهناتسا یهار تهجنیدب « هدش هتسخو هدناماو یلکب زین «ناژ» . تسا یئهتسخ

 یعامتجا رظنزا هکنآ دوجو اب «اوسنارف» یتح . دنکز اغآ هزات یئورین اب ات دوشیم
 كرت هشیمه یارب اروا شتز و ددرگیمرب « دوب هدرک زاغآ هکیئاجب « تسا قفوم
 رظنب رییفت لباقریغ ًابیرقت « حطسرد یگدنز . دباپیم همادا یگددنزءاما . دنکیم

 رخ آ تالیطعت زونهو هدرکظفح اردوخ لکشت زونه شياقفرو «ناسنو» « دسریم
 . دننارذگیم یشوخو شمارآ اب ار ناش هتفه
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۷۱۵۵0۲۷1 ۷۷۷ 

 و

۳155 ۴۱2۵ 6036[ 
۳۰ 2۳ 2 
۳5۰ ۸۳120۱2 8 

۷۱۵0۲۸ 

۷۳۰ ۱۷0160 6 
۷۳۰ 0۳۷ 0 ۷6 
۴۰ ۱۳۵۹۱۵۷ ۲16 ۳1۲۳ ۱۷۵۲۷۵( 



 و تا هوس اس مت ته تو تو هست سس سا ۱ 7
 تا

 هل و ات

5۳۹1۸ 

 1۳۰ طعم همت ۳۱۱۸ ۱۵۳۲۵۴)

۲۸۱/2۸۱۲۸۵ 07۸72 18۸۴( 

۸۳۴۰ ۸۰5۰ 12121 )۳۱۱۳ ۱۷۵۲۲۵۲( 1/۲ ۲۴ ۳۲۱۲ 5 

۱۱/۹۹3 ۱ 

 ۲۷۱۳۰ 1۳۲۵۳ الطحا 6۵-۳۳۵0۵6۵۲ 005
 ۱۳ ۰ ۲ 00 ۳۳۵0۵66۲-60 ۰ ۷۵ااد

 ٩۹۸۵۷۵۸۵ 0۸۲۲۷ ۲۴ .  16لواب۳8۵1 6 ۳6۵۲۲۱۸ ۲۷۱۳۰
۳. 01۳۵6۲۵۲ ۴۵۳۵۲9 6۱811 0۱۶ 6 ۷۷ 
155 ۲۸۳۷۵۲ ۷ ۳۵۲۳6۵5 ۵00 01۳6۵۵۵۵۲ ۷۵5 
۲۰ ۸6۱۵۱ 1 

 ۲۳۰ ات العاب (۳۱۱۴ ۱۷۵۲۵۵) ۴۵۵06۳۵1100 0۴ ۲۲۱۵ 10 2۳۶ ۱
 ۱۰ ۲م صوحصموا اب (۳۱10 ۱۵۳۷۵۵۸ ۸ ۵
 55 ۱۳۵8 10۱۵86 (۳۱1۴ ۱۵۴۵۲) ات 5

2/۳۰ 50۷۵۲۵۱۵۲ ۴11۳ ۱۵۳۷۵۲( 07۲۱۲ ۷۷ 
 تل تک تک تک تر ته هسته حس سس سس سس سس سس

(1 ۲ ۲ ۴ ۷۷ 

۵۸۸ ۱ ۳۷۶ 6۵۳۱۲16 05 ۳۵۳16۷ ۳۰ 
 ۱۷۳. ۰ )) ظابظ 11506۳ ۰ 2 ۷

۸۵ ۲۲۲ 6۳1116 ۶ .1/۳ 
6۵ ۳۵51۷۵ 0۳۲116 ۲11۳ 6 ۳۵/۵۳ ۱۷۱۳۵۰ 0( ۳۰ 

۳.۰ ۲ (12 ۷۳۰ 
۰ 5 021 ۷ ۱۱6۱۵6۲ ۲۳5۰ ۵۳0 ۲۰ 

 ۳, ۵۳0 ۱۲۳۴5۰ 128 5561 ۲/۸8جوآ و 01۳۵۵۵۲ ۱۷08۵0 ۳۲۱۷ ۰ ٩۸۱۶۲۹
۱ ۱ ۱ ۳ ۲1 0 0۵۱۲ ۳5۰ ۵00 ۲۰ 

220۳( 5 ۳6۲6۳ ۲۲۰ 
۳ 1 ۳0۳15۹1۱۶ 155 

۳ ۱( ۳ ۷۷۵۱۸۵5 ۱۳5۰ ۵00 ۳۰ 
۹5 ۷ 6۳1۷1 0 0 1 3۷ ۷۳۰ 

۸6۲۳۵۹۶ ۵ 660۳91۳2۶ 155 
۱/۵ 0( ۱1 006۳ ۷۳۰ 

۱ ۱( ۲ 0 1 ۵۷ ۷۱۲۰ 
۹ ۳۲۱۱۸۷۱/۲۸ ۲۲۲ 6۳۲1116 ۷5 6 ۱۱1 ۷۱۳۰ 

۳( 0 ۳۰ 
۵۹ 205۲۲00۱ ۷۵۲۷۵۵ ۳11۳ 0009۵96 ۳۳06 ۱۳۰ 

۵ ۱۸۱۱۲۲ ۱۷۵۲۵۸۸ ۲11۳) ۰۳۵98۵۵۵1 62۴10 ۳۰ 
۵5 205۲100۱ (۱۵۲۲۵۲ ۳(1۳۴) 016500 ۱۷۰۲۰ ۱۳۴۰ 

۹ ۹5 >( (۱۷۵۳۴۷۵۲ ۴11۴) 1۵۳۵۵0۵80 ۳۰ ۸۳۰ 
۰ ۲1۱ ۲0(/۸۲ ۲۱۲۳۱۷۵۸۲ ۲۱۴۱/0۸۲۲ (۱۵۳۷۵۶ 1۳ (۳) ۹6۵۷611 6290186 ۳۴۰ 

۰ .۱ 

 ار و و 2300000۳ ۲۰ ۳1۱۷ ۱6۲۸۱۱۵۲ ۰
 ۲۰ ۲۱۵۳0 اب 1150 ۱

1 ۳ 2۱۱ 1171 ۱۷ ۱۴5۰ 00 ۳۰ 
 ۳۰ ۵۳0 ۱۱۳۶۰ ۴1۲0۵ ۳ 5 ۲۳۵5 1 0 ا ۵5

0۳ ۳ ۲6۳۱۵۶ ۳۰ 
۱۱ 0( ۷ 6۲۳۳16۶( 6۵۷۷۷ 155 

۰ . 1۲۲ ۳۲0۲۰ ]00۱8۵ ۳۳۵۵1060 ۷162 0 0 ۲3۵۷1 ۳۰ 
۳۰ ۲۱۵۳۵۵۳۲ ۱ ۴ 56۳010۳ ۷166 ۳۳۵۶۰ ۱۱۲۲۴۲0 ۸۳۸۲1515 ۰ 



۵۱۱ ۸۱5 

0 ۳ ۷ ۱۱۱21 ۷۲0۱۷۳۵۶ ۷۴۰ 
۲( ۲ ۱۱۱۵71 8۵066۳ ۲۰ 

: 6 ۳11 ۰ ۱ ۳ ۱۱۸۱ ۲۰ 

۹5 ۳۱۲۱1۳۳ 

۰ ۳ ۵ ۱60۳6۵۹6۳۵۲1۷۵ ۷ 0 0 ۷۳۰ 
۰ ۲ ۳۳۵00۵۱۲ ۳16۲۱۷۴ 0۲10 1۳۴0/۴ ۳۲1 (۱۵۲۷۵ ۴11۳ ۷۵128560 1۰ 90۵00160 ۲۰ 

۳0 

 ۲/155 ۱۷16518۷8 02۵۵1۳۱58 ۲ ۳7 116 لا
0۴ ۳1۷ ۲۸۵۰ 8 1۳۰ 01۳۵620۴ ]6606۳۵ (۷۵۳۷۵۴ ۳۱۱۴ 616210۷51۵ ۸۱16 ۲/۲5۰ 

 ۱/۲, ) 01 ۳۲۲۷ ۲156۳۲۵۱۲۵۲ ۳11۳ )۱۵۴۵۵ ۳۱ 12۷00۳۵2۷۸ ٩۵01512۷
 ۲۱۲۰ ۸۲6۸۵۱06۲ ۵۵۸۵ 0۳۱ اا ی

5۴۸1۱۷ 

۵۳۳ ۳۳۳۸۲۷۵۸ 071۳۵60۵۲ ۰ 0۵۳1۱0۶ ۲/۳۰ 
 155 06۳۵101۶ ۲ ۲و هو تد

۸ ۱ 100۳۳۵1151 ۵ ۸۱۹۶12۶ ۲/۲5۰ 
۸ 100۳۱۵15 50 ۳ ۳۵5۱۷۵ ۲۲۰ 
 ۲, لموع ۸۴8۲۵810 ۳۵۳۵2 61۳6۲ ۴11۳ ۷۵۳۷۵۵) ۳۵۵0۳۲۱۳5 ۰
 ۷۳۰ ۰۸, ٩۱۵۳۵72 ۸ع ۱ ۵۶8 ) ۳۵6:0۲۳  .۳ ص۸

۰ ۷۷ ۷ 0/1 ۲۲۵ ۲۱ ۲۵۵۳۵56۳۱۵21۷6 0 ۱ ۱۲۷۱۳۴5۰ ۵۳0 ,۲۷۱۳ 
 ۷۳۰ ۴۱12۵۶ 5۵ ِ ۳۳۵066۲ 0051۱ ۸۷۵۲۱06۵ ۵80 ۳۳۳-۴۲ 0۲ ٩۳1۳1۲

 ۲5۰ ۸۴۱8۵ ۹016۳ 6 ۰ ۲۲۲ ۳۳-۲۴ ۲۳۲ 0۳ ٩۳1۳81۲
 ۳۰ ۷1610۳۳ ۵ 01۳۵۵۲۵۴ ۲۳۲ 6۳۳-۴ 1۳۳ 0۳ ٩۳1۳1۲

 ۳۰ له 1۲۲۶ ۷ ۱ ۲۳۵۹5 1060[ 65 06۶5 ٩۷۳۰

 ام ۱

 ۲۰ 200 ۱۳6۰ 2۵6 6۳۵5 ۱1۲۳6۵۵۸۵۴ ۴ ۳ ۷۲۸۲۳۲ ۲۲۲ 0۳ ٩11۴۱16۲

 ی

5۱/81۱۱۸۱۸۲ 0۷/۶5۲ 1۱۱01۴5( 

۲۱۳, ۴۰۴۰ 20020808109 )۳1۱۳ ۱۷۵۲۲۵۲( 1۱/۲۴۳۸۱۷۸۲ ۲۵۱۷۸۲ ۴۲۷ 015۲۳۶۲۴۱ ۲۵۳۲۶ ۴ 

٩/۲0۱ 

 ۱۳۰ 5۵۳۸ ا 0 ۱ ۲۱۵0۳۸ ۸ 1۳۵۰ ۲۷89۳۰ ۸۸۱۵۸۴۷ ۳۲۲۷ ۸ ۲۳۴۸۲۴۳ 5
6 ۷۴۱۳ 00۳۳۴۵1156 1 0۱۱۱۵۶۱ , ۲۳5 

۲۰ ۵00 ۱۱۳۹۰. 0 ۵ ۲۱66۱ 1 ۷۶ 5 ۱ ۴ 
۲۱۲۰ ۵00 ۱۱۳5۰ ۷11900 0 (1۲۳۵6۵۲ ۸۸ ۳۸۱۱۵۳۱۲ ۳ ۴ 
۷۱۲۰ ٩۱۱۷۵۱0۵ 0561 ۱0-5 00 

۷ ۱ 

2۳۰ ۸۳۱۵۳۵۶ ۳ 6۳116 ۱۳۱۶ 7۱80۲۲۲ 76۵ 
۲155 ۱۳5۱1 ۳ ۱۵0۳۵5۰ ۷۲95 ۳۲۱۷ ۵۴ 
۲۱۴, 5۵۳۵۱ ۲۵۱16۴5661۴۱ ۳۲۳۵066۲ ۲۲۲ ۳۲۴۸۲ 5 
۲/55 ۸۴۱۴۱۶ ۷ (۳۳۵۹5 
۲۱۳۰ 2۳0 ۱۴۵۰ 0۳۳15۲120۱ 06۲۵۷۵۰6۵ )۳[ ۲16 ۱۸ ۲۳۲۴۱۱۸۴۶ 0۴ ۴ 
۲155 ۱۱8۲0۵116 6 

 ۳۰ ۳۳۲ 1106 ۵ ۸61۵۲ ۱۴ ۱۷۲۱۲1۴۱ ال ۴

 ۲155 011۳012 62۳1157 . ۸6۲۴۵95 ۶ ۱۲۱1۴۱ ظا ۲
 ۲, 2۸۱0 ار 1 )۱ ۳ 1۲ ۳۲۱۲۴۱۸ 0 ۴



300۳۱۵115 1۶ ۷ 

۴۲۱ ۷۲ 
۸66۸۲ ۵ 

(۸ ۲ 

۲۸۲۴۲۳۵0۳۴۲۵ ۲۱۱۵۱5۲۳1۳5 ۰ 
۳۵5 10601 ۸ 
(۳۵۹5 
(2۳5 
۳0۰۱۱۱ 
(5 

۳۰ 2۱0 ۰ 
۳۰ ۲116 ۸۰ ۸۵۷۵۷۱۵۴ ۱۱۵۳۲۵۲( 

۱۱3 ۵۵ 

 ۳۰ 2۵۳0 ۲۷۳۴5۰ الو ۲6۳2 10وآاب ۳۱۱۴ ۱۷۵۳۱۵۵)
۱۵۲۷۵۲ ۴1۱۳) ۵55۲ ۱۲۵۳۲۵ ۲/۲۰ 

(۱۷۵۲۲۵۲ ۴۱1۱۳ 721098۳6111 ۷۳۰ 
۲۳۰ 5۵11۳1 )۳(۱۳۴ ۱۷۵۳۷۵۶( 

(۱۵۲۵ ۱۳۴ ۳1) ۷19112۲ ۱۲2851۳0 ۲۲۰ 
 2۲۰ 5۳6۴۵00 اتطعوعت (۱۱۴)۲ ۷۵۳۷۵۸)

۱۷۵۳۷۵۸ ۳۱۱۲) 00۳۲ ۲۲۰ 
۷۱۳۰ ۱1010 022101 
155 ۳۵5۵۱۳۲۵ 0 
۷155 610۷80۱۳۵ 17 
۳۰ 6۳910 67 
155 610۶ ۵۳ 8 

۸۵ ۷ 0۷1۲ 0۱9۳۸81151 
 0۱9۳۳۵115 ۲۳۲۶ ۱۸۲۱/۲۵۲1 ۳۱۱5الاا

۰ 0۰ 0۸۱۳۸۱ ۲۴۱۴۸5 
 ۸ظ ۴۱۱۲۲۲۳۴۲۲۹۲5 ۰

  00۰ ۰ل![۲ن(٩۳0.
۱۰ 
۸ ۴۱۱۲۲۴۴۲5۴] ۰ 

۸۷۷ 

۷۳۰ ۱ 6۱8۵61 56 
۲۳۰, ۲۷۱۳۵۸۵۸02 ۷ 

(۱۵۳۷۵ ۴1۱۴ ۱۷۳۵۵۵ 6۴20 ۲۰ 
(۷۵۲۷۵۲ ۳1۱۱۴ ۱۵۳۵۵۵ ۲۱۷۵۲۵ . ۱/۳5 

 ۱۲۰ )۱۵۳۲۵۶ 1۳ ۴1( ۹6۳۵0۵ 1]٩۳1۴
 ۲۲۰ ۲152و ۴۵2۵۸۵ ۳11۱۴ ۷۵۳۱۵۵

 ۱۲۰ 50و (۳۱1۴ ۵۲۷۵۲

 020 ۱تاتفتشب

00۸۲۲۱ 

۳۰ ٩۵۱0 ۶۱-۵ 

/ 

۱60۲۳۵۹6۱۵1۷۵ 0۴ ۱۰ 
۱6۲۳۵55 ۲۳۴ 7۴۱ 
۱۲۳۵06۲ ۲۳۲ ۴۷ 
۱6۳۵55 ۵ ۴ 

۳۱16 1۱۱ ۲ 
 ۳116 ۳۴با

08۲۸ 6۳86۲۰ ( 

۷۲۰ ۷11۷ ۵0 
۷55 ۷۵6۵1 
۷۳۰ ۱۱۱5 ۵0 
155 ۱۱9۷۱۵ 9 

۰280۱ 

۷۲۰ ۸۱۵1۳ 
2۳۰ ۱10۷ 

۱۱۸۵۳۲5 ۱۱۲-۷ 

۱000 

 ۷۳, 56191 منوع (1)۲ ۷۵۷۵۲)

901۳66۵۲۵۳ ۲۷۴۶۴ ۲۲۲ 00۵۲08 1۶ ۳6۵ 
۲۳۵۵96۵۴ ۳۶۲۴ ۲۲۲ 0/۲0۴8 1۶ 6 
۸6۱۲۳۵۹5 ۲۴ ۲۲۶ 000/۲08 1۶ 6 
۸6۲۵۲ ۲۷۴۱۴ ۲۲۴ 006۲08 1 6 

۱۱۶ ۷۹ 

۲۳۰ ۱۱۲۱۷۵11 ۷۵۱ 06۳ ۵ 
۲۰ 2۱ 0۳۳۵۹۵ 

 ۷155 ۱۷ 1 1616 نایش
۲ 6۶ ۱۷/۵۳4 ۷۲۰ 

 ۲۳۵0۷66۲ الا ۲۲۸۲ ۷ ۵

۱/16۲/۵۲1 ۳۲۱۲۷ ۱۲ 

۱۱۶۷ ۴۸۷۷۵ 

۲۰ 0۲7۳ 0۰ 8۵ 



 ی رو را و رد در را تر ی یر رم تر اد ی سد تی در تر تر تا تر تو تر تر تر تو تا و تر تست وتو یوم توت حج حس سس ست

(5 
(5 

 ۲۳۵0۸66۲ ۲۷۲ ۱۵۷۲ ۷۲ آا
۸6۲۳۵۹۶ ۲۲ ۱.0۷۲ ۲ 
56۳01-۷۳16۲ ۲۲ ۱0۷۴ ۲۷۲ 1 
۲۳۵۱5-60۳8۲ ۳۲۱۲ ۰ 
۸۹210۳ 
0۸/۸5۲۸ ۳۲۱۳۶ ۰ 
5۱۱۸۷ 580۲۲۷۶86 ۲0۱6 ۵0۱۵( ۰ 
5۳۸۵۷ 880۲۳۶۲6 ۷۵۱۵ 0۱۵( ۰ 

۳۵۱۵۵۵ 

 ۱۷155 ۱152 ااب ۷۵9
۲55 5120 ۳0۱9 9 
۲۷۱۳۰ 0۳۷۵۷ ۲ ۳ 
۲1 55 60۳۷ ۵ 
۲۷۳۰ 0۵۷10 0 

 ۲۳۰ ۳جانآ 5۰6۰ 62 (۳۹۲0 ۱۷۵۳۷۵۲)
۲۷۳, ۱۱۱0 ٩۳۷۸۱9 0 
۱۲۰ ۸8۵۳۵۸۷ 6۰ ۷۵۵ )۳11۱۳ ۵۳۷۵۴( 
۲۰ ۲۷۵۴۵1۵ ٩۳2۷ )۳۱۱۴ ۷۵۳۷۵۴( 
 )٩2۷ )۳۱۱۳ ۱۵۳۷۵۵ عانص طانص ۱۳۰

 ته تا تو تور و توس و وات رد توس ات تی ست وب توس سس سس سس

6676۱۳2 ۳ (۸ ٩/۷ 
01۲۳66۷۵۳ ۴0۵0۲8۵۲ 0۳ ۲۳۶ 0 00 ۳۷۹5 
۸6۳655 ۳00۲۴۸۵۲ 0۲ ۲۲۲ 6009 0۶ 5 
610611809۳80۳06۳ ۳۵00۲8۸1 0۴ ۲۲۴ 6000 0 5 
56۳0۷۳۲6۳ ۳0۵0۲8۸۵1 0۳ ۲۲۴ 6000 0 ۹ 
01۳6۵610۵۲ 25 ۲ 0۴ ۴ 

 ۸ع۱۲۲عوو ۳۲00۲۴۸۲۱ 0۳ ۲۲۴ 6000 0 5

(۲ 

۲۳, 150۷۵۴ 01 
۳۰ ۳ ۳ 
۱ 5: 2 5 
۲۰ ۲۱6۲6۳ 1 
۲۱۲5۰ 75025 
۲۷۳۰ 15۷۵۱۲ 00 

 ۷55 ۸و1 ۲۵۳۵ ها

(0 
0-۵ 1 5 ۲ ۱/۲ 
۳۳01۳ 

 ۲11۷ 6۴00۰ الآا0 0۳ 0۱ ۳ ۸

1۱۱01۸ 7 

۲۲5۰ ۱۳۸۵ 42 ۶۵ 
1/۳ ۰. _ 8 
۲۳۰ ۵۵1 
۱۳ ۰ 

 سس سس سس ی ٩۹۹۰ ۹٩0۷۴۷۹۰٩0۹۹۰۰۰۰ ب۹ب۰ب۰ب۰ب۰پبپب۰ب)۰۰ص۰)ششههشه2ظ2غأضغظ2شضقحجحجح۰»أ»أذأذأ»أ»أ»ط )۹)۹ط)ثث۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۸۱۳۸۱۳۸۸۷۲ ۳۲۱۷ 0۰ 

(۱۱۵۱۸ 

 ۱۲۰ ۱ همههملهص ۳۱۱۴ ۷۵۲۵۵
 ای

10۱۳۳۵1151 ۸۸ ۷ 
0۳1116 1 6۲09۵۲ 0۴۱۱0 ۵۵۷0 
۷166 ۳۳۵9۵060۲ ۷ ۴ ۲ ۸ 2 ۲ 
0۳۱1 ۸۵ 
5010 ۱۵۴98۳۵ ۳۵5۲1۷۵ ۷۵ 
71 ۳66۵۲ ۸۱۱۱0۵ 0 
۲۳۵0۱66۳ 0 ۵0 
۸6۵۲ ۸۱۱۱۱0 ۵ 
0۳116 ۱۱۸۳۵۲ ۴ 
60۳71116 055۴۳۷۸۲0۶۶ ۵ 
0۳۱۲16 ۵ 
۸ ۷ 
(۱ 5 0 
6۳ [6 610۴8۱۱۸۴ ۸ 

۷۵۸۸۵ ۸/۵08۲ ۰ ۰ ۳۵6۵۲۵۲ 1271 
 ظ۳۵۵۱66۳ 0 ۵
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 «.انودراگالول یداکلا ودنان رف ,ساخلاناک

 هزوخ « وسابان راکنا 6 زدنان رف اراک . م

 ابدره سیئول
 هقیقد ۱۱۱ - یگنر - یرتمیلیم ۵

 یتترد وا رازم ساب شردام بت رد رادعب اس تیپ «ویاک سیول»

 هک ینامز . درو ایم رطاخب اردوخ یکدوک اجنآرد . دوریم «لیتساک» یاهناتسربقزا
 ار ۱۹۳۰ ناتسباتزا هام كپ ات دنتسرفب شیومع دزن اروا دنهاوخیم شرداموردپ
 تارطاخو اهدوبدای هرابود و ددرگیمزابرهش نامهب «سیئول»كنیا ,دنارذگب اجن آرد
 ینامز تدم . دسریم «رالیپ» شیومع هناخ هب «سیئول» . دنوشیم مسجم شرظنرد

 هدرکر هوش الاح هک اکیلخنآ ومعرتخد اب . درذگیم اهنآ رادید نیرخآزا ینالوط
 هیئثاثاو اهلبم « ومع هناخ رانک و هشوگ . دوشيم وربور دراد اکیلخنآ مانب یرتخدو
 «رهش نیا یاهنابایخو اههچوک . دنزاسیم هدنز اروا یگدنز هتشذگیاهراگداب همه
 وار و درک نرود زا یاس ماده سرد دف نام
 ناج شدوجورد هرابود ناوج یاکیلخنآ شیومعرتخد هب قشع نینچمه . دنرو ایم

 . دریگیم

 عیاقو . دوبن ۱۹۳ لاس ناتسبات مهم هعقاو اهنت اکیلخنآ هب سیئول قثع
 درب ار افق سا تا هدردت شوهارف ییتوپ رپ ار لاس نآ ناسا یا
 اهن هرابرد تواضق هب دید نامه اب و دنکیم روم [دادجم شایک دوکنارود دید زا

 اکیلخنآ ومعرتخد
۸ ,1 
۸۵۸ 

 (5رجتص) ۱

 هراونشج - دنلب ملیف)
 (اههراونشح

 ۰ دزادرپیم

 ۱۳ ریش تاک رت ۰ هدننک هیهنو ناد رگ راک : هیکر ت

 31۳ لانوا افاس : همانملیف

 ۳ ۱ )را ابا زر
 ۱ اروت نیسلاپ : كيزوم
 | «رنیا ریراک « یاروش ناکر ث : نارگیزاب
 |« روگناگ . یبتمحم « ككانابلا نامتع

 3 . كوت تارومو رنوک و چوک ف سوپ
 | .هقيقد 4  یگنر - یرتمیلیم ۵

 ۰۰ ٌنل زاب

۷ ,۲1۳ ]" 
 (1 تام )

 (ایسآرد امنیس - دنلب مایف)

 | مساب یدنمتورث درم هجوت « دراد ینهدننکهریخ یئابیز« هک «ناکلوگد

 | هک شیک دوک نارود یانشآ اب هک دهدیم حیجرن نز اما . دنکیم بلج ار «تیسر»

 3۲۳۳ ۰ کبع «تیسر» . دنک جاودزا تسا «میهاربآ» ,مساب. یریفقف .ناقهد
 ۳( . دریگب ار شمافتنا هک دروخیم

 | یدوزب اهنآ «دننارذگیم ار یشوخ نارود مهاب «میهاربا» و «ناکلوگ»

 ] «تیسر» نوچ « دشک یمنلوط دایز جوز نیا شمارآنارود . دنوشیم یرسپ بحاص
 | هکدنفایم رکف نیاب وا بایغردو « دنتسرفب نامل آهب ار «میهاربا» هک دهدیم یبیترت
 | ندش میلس لاحردو « دنکیم تمواقم ادتبا «ناکلوگ» . دنک بحاصت ار «ناکلوگ»

 | یزیچو تسا هدرک رییغت كنپا «میهاربا» . ددرگیمرب شرهوش هک تسا «تیسر» هب

 ناب ۰ ناملا : هدش لباح اهن نی

 ۱۳۳ یاب دعاوخیمو دزادن یگتسلد شهاکهازهب رگید وا
 ۱۳۳ سرد ۰ يهارا نتفراپ .دورب ناملآهب هرایود «رتهب» یکدنز

 | رهوش زونه «میهاربا» .دب ای بوخ اما دوش كيدزن «ناکلوگ» هب هک دنکیم
 " | راشتنا هب عورش «دوشیم وربور نز تمواقم اب زاب هک «تیسر» . تسا «ناکلوگ»
 . | هک «ناکلوگ» . دوشیم شک دوک گرم ثعابو دنکیم «ناکلوگ» هرابرد یتاعیاش
 | دناسریم لنقب ار «تیسر» هدشرهوش نودبو نیمزرس نودب « دنزرف نودب الاح
 ۳ . دزیرگیمو
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 است ط تل نا
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9 
۱ 
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 و

 )۳ ق "

11 ۳ 
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 و



 . دوریم هار رد یدرم) دندوب مایا نیا راک رپ

 . (یعقاو رورش نزكي « اردف
 ,دیدج لسن روهظ اب دعبب ۱۹۵۰ لاس زا
 تیلوفط رد ار.یلخاد یاهکنج یط .

 نیا یرکف یگدنز و ایناپسا یامنیس «دوب هدیشچ
 یئایناپسا دیدج نازاسملیف .دش نوگ رگد روشک
 هتفرگ سرد ایلاتیا یاهتسیلائروئن زا بلغا هک
 یتوارط و روش نیمزرس نیا یامنپسهب دندوب
 ًابیرقت دعبهب ۱۹6۰ زا ایلاتبا عضو «دندیشخپ
 .دوب دعبهب ۱۹۵۰ زا ایناپسا عضو اب هباشم

 شوخ» ملیف «ونلسن نازاسملیف رثا نیلوا
 نآوخ » طسوت هک دوب «لاشرام یاقآ دیدم آ

 هتخاس «اگنال رب ایسراگ سیّئول »و «مدراب وینوتنآ

 ار اکیرمآ لاشرام هشفن زیمآ زنط یرظن اب و دش

 راک زاسملیف ود نیا . دادیم رارق وجه دروم
 «تخبشوخ جوز» كبس یدمک ملیف اب ار امنپس
 .دند وب هد رک عورش

 شییامک یاهیدمک نتخاس راک هب اگنال رب

 همادا (اسآهزجعم هبنشجنپ «شوبالاک ) زیمآ وجه
 «مدراب» .تشادن اروایلبق تیقفومشزرا هک داد

 :ملیف اب دوب «لاشرام یاقا» ملیف تسپرانس هک

 نبرتهب زا یکی ناونعب ار دوخ «سوکیموک »

 اررما نیا و داد ناشن یئاپورا ناوج نازاسملیف
 هوونب .دناسر تابقاهب «راوس هخ رخ وا

 مود ملیف و درگ هرود یاهنیدمک هب یلوا ملیف
 ینایعا و هفرم هقبط رث طاطحنا و یدژارت هب
 .تخادرپیم

 و ملیفرد «مدراب»

 .دزادرپیم كچوک یاهناتسرهش رد یگدنز هب
 هب دوجوم یاهتهاش رطاخب ار ملیف نیا
 مدراب زا . دناهدرک دننام ینیللف ی«اهدرگلو»
 زین «یکیناکم یاهونایپ» و «ماقتنا» یاهملیف

 بوخیاهملیف زا .تسا هتفرگ رارق نیست دروم
 «یتسدهکشرد» ناوتیمریخایاهلاسرد یلوینایسا

 «اروئاس سولراک »زا «اهتال» و «ایرهرف»رثا

 .درک هراشآ

 ایناپسا یامنیس ناوج نانادرگراک رتشیب
 هک نتسه دیردام یئامنیس هسردم نالیصحتل |غ راف

 ششنادرگاش و تسا هدش+سیسأت ۱۹2۷

 لیکشت ار یزورما زادرپون نازاسملیف بلغا
 یامنیس ریثٌأت زا ایناپسا یامنیس ناناوج .دنهدیم
 اهنآ راثآ .دنتسین رانک رب هسنارف و ایلاتپا دیدج
 اههژوس ای و زورما نادرم هداس یگدنژ زا ًابلاغ

 .دریگیم هبامكيروكل وف عباقوو ترم

 «اروئاسسول راک »لسنزا سپ نازاسملیفنیب

 :درب مان هدع نیا زا ناوتیم ناشیاهلیفنیل واو 2

 قشع نانز ) هتنامای دویلوژ ۰ ورگ ژرژ
 وزاکیپ لئوگیم ۱۹5۵(۰ نتسبز نف .- ۶
 ملیف هدنزاس) وئارب سیئول هزوخ .(الوت .همع)
 دیاب ب» مساب نادرگ راک نیا هزات ملیف -یدنارب
 تمنق رد هاهردا ۱۳ هنشزاهج زور «دریمب

 زا یو - دیآیمرد شیامنهب هراونشج «هقباسم»

 رلبا و مایلبو تشادگر زب

۸ 11۲۲1۲ ۲ 
۱۷۲۲/۲۸۱۲ ۲ 

 ام یک دنز یاهلاس نیرتهب
(۲ ۱۹۶) 

 یناتساد زا سابتقا) دوورشیا تربار : همانملیف
 («روتناک یلنیک كم» هتشون

 و ید
 رفوه دیارفوگو ه : كيزوم

 .اناد « چرام كيردرف « یولانریم : نا

 وباماینیجر بو «تیارازرت «زوردنآ
 لسار دل وراه «لنادوا تا

 هقبقد ۱۷۲ : شیامن نامز

 یو یافت سرت لس ی شو
 رارق شدوخ نارصاعم هقالع و هجوت دروم «ام
 :تشرد «رلیاو» ملیفا ننرتروهنم .تشسا هتفرگ

 یتوگتفگ یواح و دش هتخاس شدوخ نامز رد
 اهفسأت - اهدیدرت هرابرد اهیئاکیرمآ هک دوب

 هکنآ نودب «دنتشاد نتشیوخ اب دوخ یاهدیما و
 تاساسحا نیا رد هزادنا هچ ات نارگید دننادب

 گنج نایاپ مارد ملیف نیا .دننسه میهس اهنآ اب
 هتشگ رب گنجزا درم هس دزوخرب .دوب مودیناهج

 اهتیساسحو درکیم هئارا ار گنجزاسپ یاینداب
 هک ار ینانز و نادرم تاراظتنا و تاناجیه و

 سکعنم دنبایرد ار رگیدکی هرابود دندیشوکیم
 یاهیگتفشآ و جئر گرد یارب رلیاو .تخاسیم

 تسد دوخ یاههبوبحم هب كنيا هک یناپوجگنج

 شرسه و دوخ یصوصخ یگدنز هب «دنتفايم
 هتفگر ب ککنج زا یتقو هک درکیم عوجر «یلات»
 شدوخبو هدشورب ور یاهنارظتنم ریغ تلاحاب دوب

 .ماهدرک ادیپ یک انتشحو هفایق دبال دوبهتفگ

 شملیف نانامرهق زایکی لثم هتبلا «رلیاو»
 هدشن مورحم تسد ود زا «لسار دلوراه» مانپ

 شحورو مسجرد یباهنادقف اب گنجزا یلو دوب
 .دوب هتشگ زاب

 یکی تروصب «ام یگددنز یاهلاس نیرتهب»

 هدمآرد اکپرما یامنیس یاهكيسالک نیرتهب زا
 8 3 تسا

 زا سپ ایناپسا یامنیس نانادرگ راک نیرتفورعم

 ششوب ویلوژ «(.تسا «اروئاس سولراک» لبن

 ؛(ودلوتزا یدرم) نیترامونیژوا « (تیانجدزم)
 زرموسلئوگیمو (نیلئوگیم) لسراکلاو وپساروه
 . (زاغ یزاب)

 1[ طم ظعفتع ۷عوبو ۵۶ اس 1۲6

 عامتجا هنیئآ رد تسا یدرفب رصحنم هاگن
 یدعب یاهلاس رد نآ هئارا ناکما هک اکیرم[یلم

 ریذبناکما «دروآرد یلم دص و ینامرهقریغ

 یرهاظ یاهتیدودحمرب هک دوب یملیفنبا .دوبن
 َ رد و تشاذگ ناشن دوویلاه یزاسملیف
 ۳ ناملا رد نیتح .دش وربور رایسب تیقفوم اب

 ) زیاوج .درو آرد .ادصهب ار تعفح کنیز

 ٌهدنرب هلمج زا درک تفایرد ناهج رسارس رد ار

 ک تروصب ار «رلیاو» و دش راکسا هزیاج ۷

 اجرا سپ به نانادرگ راک نبرتهب زا

 .دروآرد

 هک ینالاقم زا یکی راد «رلپاو»

 0 هرابرد هتشون شد وخ یاضماب

 ۱ :دیوگیم «امیگ دنز

 یعامتجا یاهدروخرب لصاح ملیف نیا »

 موهفمهب .تساهتشاد دوجو گنج ناباپرد هک تسا

 هتشون یقیقح عباقو ساسارب ملیف نیا رتقیفد

 .«دزاسیف دزشوگ عیاقو

 نا ید ناناهریف لثه ریث «رلیاو»

 زیچهمه هک تشگز اب شروشک هب یلاحرد یکنجت

 ۲۳ ۱۱۱ لوق ترکیه یخ هاب ریش ار
 یرگید یناهگ ان طیحم .دوبتیعقاو یوسب موجه
 ینوافنگنج :تسادقتعم .تشادیرگیدنحل .دوب

 داهنیم داینب ار یرگید یاهشزرا و دروآیم رابب
 بلط ار یدیدج یاهتساوخرد و اههقیلس و"

 زالبق نارگید و «رلیاو» هک ییاهملیف .درکیم

 یک ر زب هفداح اب هلبافمرد ككنیا دندوبهتخاس گنج



 رظن هب یندشنسمل و یعونصم . هنهک « گنج

 اش تشادپ دوحو لو هم تک
 .تشادن دوجو هداوناخ یتح و ماقم و عقوم

 یناسنا یاهطابترا مهم هلئسم اهنتو مهم هلئسم
 :دنکیم هفاضا «رلیاو» .دوب

 هک دوب حرطم یمدرم اب طابترا طقف»

 یجراخ دوجو رگید و هدرم ادرف تسا نکمم

 زیگناتفگش رایس عون كي نیا .دنشاب هتشادن

 هک تسا فسأت ثعاب و .تسا یناسنا رکف ورملق
 نامدرم رد ار یطابترا و تلاح نینچ کنج

 .«درو ایم دوجوت

 دصراهچ زا شیب هنالاس گنج لوط رد
 زاشیپ هتفهره و دشیم هتخاس دوویلاه رد ملیف

 .دنتفریم اهملیف ندیدب یئاکیرمآ نویلیم ۸
 نامزنیمهرد دوویلاه یراجتتیقفوم نیرتگ رزب
 یرنه یاهشزرا دجاو مک یلیخ اهملیف اما «دوب

 نیبرد تردنب بیترت نیمهب و دوببوخ تیفیک و
 ٌهحیرق دشيم دوویلاه تقونآ یاهتیصخش
 .درک ادیپ یراشرس

 ورتم» اب شدوخ هدادرارق رد «رلیاو»

 هدهعهب ار رگید ملیف كي نتخاس «ربامنیودلگ

 تفگ زاب زا بن «نیودلک لئوفاس» .تشاگ

 فعشهب دوویلاه هب شویدوتسا لوا نادرگ راک
 باختنا رد «رلیاو» هب «نیودلگ» .دوب هدمآ

 اههشقن زا یکی .داد لماک ی دازآ ملیف عوضوم

 رواهنزیآ لارنژ یناگدنز یور زا یملیف هیپک

 نتخاس رگید حرط .دوب مود یناهج گنج حتاف
 اما .دوب «شیشک رسمه» مانب .یدمک ملیف كي

 یارب راختفا» مانب یناتساد ندناوخهب «رلیاو»

 نیا و دش لوغشم «روتناک یانیکتم» را و

 ملیف تروصب تساوخیم وا هک دوب یناتساد

 .درواآرد

 سیونناتساد و راگنهمانزوركي «روتناک »
 دوب اکیرمآ لالقتسا یاهگنج ثداوح صصختم
 هیهت "البق وا راثآ زا ملیف دنچ هنیمز نیا رد و
 نیودلگ .تشاد یئانشآ «نیودلگ» اب و هدش

 ناولم دنچ زا یربیوصت ۱۹6 توا هام رد
 دنتشگیم زاب ناشروشک هب گنج زا هک یئاکیرمآ
 هرابرد ار یاهلاقم و هدید میات هلجم دلج یور
 اارناهدوخ تسناوت دنهاوح هنوگج هکنیا و اه

 .دوبهدناوخ .دنهد قیبطت دیدج دارفا و عقوم اب
 گگنجزا هب طوبرم ار یئوپرانس هیهت شرافس سپ

 لابق رد «روتناک» و داد «روتناک »هب اههتنشگ رب

 یارب راختفا» ناتساد «رالد دصناپورا ز ههدزاود

 .تشون وا یارب ار «نم

 تسد رد ویرانس نیا ۱۹6۵ هیوناژ رد
 تربار» و «رلیاو» دعب هام ٩ .دوب «نبودلگ »

 یتاعالطا رواشم گنج نامز رد هک «دوورش

 دوب «رلپاو» یمیمص تسود و تلوزور نیلکنارف

 ناتساد نیا زا یدبدج یوبرانس هیهت یارب
 .دنتخادرپ هعل اطم هب

 هتشگ رب گنج زا درم هس هب طوبرم ناتساد

 ناورس اهنآ زا یکی .دوب «نوبیتیس» ناتسرهش هب

 کنج زالبق هک دوب «یرد درف» یئاوه یورین

 هراوخیم شردپ .تشادن یهاوخلد یناگدنز

 .دوب یاهتخلش نز شاهدناوخردام و

 ههبجهب مازعا زاشیپ زور دنچ طقف «درف»

 .دوب هدرکج اودزا «یرام» مانب یرتخد اب گنج

 شوغآرد ار شرسمه «درف» هناخ هب تشگ زاب رد

 لوپ یفاک هزادناب سپ دنیپیم قباس ناولم كپ
 درادرب وا رس زا تسد ات دهدیم شرسمه هب
 .دهد تیاضر قالط هبو

 هنایم درم مود تیصخش « نسنفیتسا لا »

 هدایپ نابهورگ گنج نامز رد هک تسا یلاس
 «شاهتشذگ مارآ یگ دنزهب تشگ زاب ردو تساهدوب

 هدش گررب الاح هک شرسپ و رتخد و رسمه اب
 وا .دوشیم هجاوم «دناهدیسر یناوج نارحبهب و
 رارما یارب یلکشم مه كنپاو هدوپ رادکناب "البق
 یناگدنز زا اروا هاگ دید گنج اما .درادنشاعم

 لکشم نیمه و تسا هدرک ضوع شراک هوحن و
 شایعامتجا طباور و راک اب وا ههجاوم رد یمهم

 رموه» مانب هلاس ۱ ناوج درم نیموس
 تالضع جنشتهب یاهثداح رد هک تسا «شیراپ

 شیوخ یندب تاکرح لرتنکهب رداق و هدش التبم
 صوصخب و دبابیم هراچیب ار دوخ وا .تسین
 شاهقوشعمو قیاس سالاکمه 5 درادسرت نیازا

 تیاضر وا اب جاودزا هب محرترثارب طقف «املیو»
 دهدیم یلسف بورشم اب طقف اردوخ رموه .دهد
 .دوش رمخلا مئاد كي هک دوریم بیترتنیدب و

 «لا» .دوشیم «لا» رتخد قشاع «درف»

 دیکبم انا تناب زا تسا هنکش دوش گن
 نامز تسودب ماو رطاخب ار كناب تاررقم هک
 میمصت شردامو ردپ اب هعفارم زا سپ «رموه» و
 یاهتکن اب ماجنارس ناتساد اما دریگیمیشک هوخهب

 راتفررد هعلاطم اب «املیو»و دباییم نایاپ دیمازا
 «رموه» كرد و كمك هب دشوکیم «نیلولعم اب

 ۱ .دب اتشهب

 نبا نتشاد تسد اب «دوورش» و «رلیاو»

 هکنیاو گنجزاسپ ناکمو عقوم حرطهب ناتساد
 ملیف لکشهب ارنآ ناوتیم رترثوم و رتهب هنوگچ
 هیهت زا ًاصخش «نیودلگ» .دنتخادرپ دروآرد

 یلو درکیم لابقتسا ناتساد نیا ساسارب یملیف
 هک دوب هداد رادشه «دوورش» و «رلیاو» هب

 .دنشابن لاکیدار دابز نآ قلخ و شرتسگ رد

 دروم رد «دوورش» هک ار یلصف وا هلمج زا

 .درک فذح «دوب هتشون نکسم یدب هیلع باصتعا
 ار« رموه» تیعضو تفارگ متمصت « رلیاو»

 ار چیلفا كب شقن درکیم سح نوچ .دنک ضوع
 یعونصم «یزاب نینچ و درک (یزاب) دیاب
 «دوورش» و وا سپ .دنکیم هولج بسانتمان و

 اهاجن آرد هک دنتخادرپ ییاهناتسرامییزا رادید هب

 یرادهاگن گنج لصاح وضعلاصقان دارفا

 دقاف ناوجراهچ «انداساپ» ناتسرامیبرد .دندشيم

 دندشيم یرادهگن قاطا ثكي رد هک دندوب تسد

 درم راتسرپ كپ طسوت نانآ یاهیدنمزاین و

 دیهاوخیم :تفگ «رلیاو» هب اهنآ زا یکی

 لوپ .دیزاسب ام لنم یئاهمدآ هرابرد یملیف
 ؟هن «دوشیم ناتبیصن یراشرس

 مانب ار ینابهورگ یناشن اهنآهب «رلیاو»
 یربخ ملیف كي رد هک داد «لسار دلوراه»

 رد یرونام رد هنوگچ هک دوب هدید یگنج

 .دوب هدیسر بیسآ شیاهتسدهب یلامش یانیلوراک
 از «دلوراه» : تفگ اهوضعلاصقان زا یکی

 شیاهوزاب نوچ .یتخبشوخ ناوجهچ .میسانشیم
 یعونصم تسد شیارب دشناوتیم و تسا ملاس

 .دنراذگب

 رموه»شقن یافبایارب ماجنارس«دلوراه»
 لثم تسرد هک صوصخب .دش هدبرزگرب «شیراپ

 یسک وضعصقن رطاخب دوبن لیامزگره «رموه»
 .دنازوسپ لد شیارب

 یرتمولیک 2۰ «وبراتنوا» رد «رلیاو»

 یگنج یاهامیپاوهزا یناتسربقهب «سلجن آ[سول»
 ناباپ تلع هب هک درک دروخرب اهنکفابمب و
 هدماین شیپ اهنآ زا هدافتسا تصرف رگید گنج

 دقاف یامییاوه اهدص هب هکیلاحرد «رلیاو» .دوب

 هب درکیم هراشا لحم نیا ءایشا ریاس و روتوم
 ملیف رد هنحص نیا زا دپاب ام تعگا «دوو رس

 .مینک هدافتسا

 «یرد درف» هب طوبرم ناتساد «دوورش»

 .درک یسبونهرابود دوخ دیدج یوبرانس رد ار
 اب دروخرب یاجب «درف» «دیدج یویرانس رد
 «تسا هتفرگ هقشاعم هب ار یناولم هک شرسمه
 وشیم رک زد «لا» رتخد اب قشع رد رتشیپ

 ساسحا رییغت تهج یلبمس ناونعهب وا رسه و
 .دیایم راکب «درف» ناجیهو

 « ام یگدنز یاهلاس نیرتهب » همانملیف
 نینچمه و «نم یارب راختفا» ناتساد ساسارب

 .دش مامت ۱۹7 لاس راهب رد اههشیپرنه باختنا

 كيچيه «زوردن [اناد» و «چرام كيردرف» هکن اب

 ار اهنآ «رلیاو» «دندوب هدرکن تک رش گنج رد

 لا» یاهشفن یارب یبسانم "الماک نارگیزاب
 ازرت» .داد صیخشت «یرد درف» و « نسنفتسا

 ردام شقن «یولانریم» و «یگپ» شقن «تبار

 ۱ ۵ انادوا یتک» و تفرک هدهعهب ار وا
 «رلیاو مایلیو» ردارب «رلپاو تربار» جاودزاهب

 ار «املیو» شقن دبدج هرهچ ناونعهب دمآرد
 .دش رادهدهع

 «رلیاو»بوبحم رادربملیف «دنلوتگر گ»

 ۳۲ و تعادر وا یرادیملیف راک ةب ۰ ادننحیم

 لاسنامه توا ردو زاغآ + لیروآرد «رلیاو»

 .دیسر نایاپهب



1 

1 

 هام رذآ ۱۰ هنشکب

 : حبص ۱۰ تعاس

 نیا پاک

 هرجنپ
 دان

 کر مو قشع

 : رهظزادعب ۳۲ تعاس

 مها وخیم لح هار

 دزیخیمرب تشحو ربقزا
 یروتوم اضر

 شوم تالکشم
 شوم بش

 ... و هبرگك بو کس كي
 كل ولو كل وب یاها رجام

 نز یچروس

 - یدوب یچوکص قر
 لوا تم

 - یدوب یچوکص قر
 مود تمسق

 الا رک متیر

 : رهظزادعب ۵ تعاس

 یئایلاتباملیف هدزا هنومنهد
 . نم هداوناخ ملیفو

 نافوطزالبق تالکشم

  كچوکی اهالب رب دورد
 نیرمت

 دریمیمن زک ره دوهنبور
 زب خاش

 ۶م ملیف رازاب

 (یسیلپ - هسنارف)

 (ایناپسا)
 (ناربا)

 (یقشع مارد - نیاژ)

 و
 (یئانج - ایناپسا)

 (یدژارت - ناریا)
 (نوتراک - ناتسهل)

 (نوتراک - ناتسهل)
 (نوتراک - ناتسهل)
 (نوتراک - ناتسهل)
 (دنه)

 (ددتسم - دنه)

 (دتتسم - دنه)
 (دنتسم - دنه)

 (ناتسلگنا)
 (نوتراک - ناتسهل)
 (نوتراک - نپاژ)
 (ناتسلگنا)
 (ایناپسا)
 (یلیخت - ناتسراغلب)

 «... یتخشوخ قیاقد» ددجم شیامن

 سس سست

 مرح

 هم -ع سم اس حر

 «یودهمروصنم» یهتخاس «رزواه جروج یتخبشوخ قیاقد» ملیف
 كي هرامش نلاسرد رگیدرابکی هامرذآ ۱۲ هبنشهس زور حبص #۱۰ تعاس
 . دش دهاوخ هداد شیامن «ملیفرازاب»

 هه هم هم هم هم جا سا اصح

 ۳[ ۱ و

  ۳۲۷القا ,۲ ٩1/11۸

 [زصم 1م (نمنصصور ؟ووصم) ...ظنفطتطبم /۳۵0بم قلا

0۰ 10.30 
 ؟00و-زص ظنفاصصعم 1 1

 (5مهنصر 1)هاع«انبه)

 ۷ ۱0 ۴جرهوصح ۷6۵ 2

 (1هطو 1۱۲2۳02 )

 ]۱۲202 628" ۲ ااصحم 12۵ 66 3

 (۲26ر 6۲6011۷6)1)

 مع عمه ۱۱هدناطت

 (]هرموصر کمصحهصعم)

 طمع 00. یا. 4

۰ 2:30 

 ۰1 ۷۷2۵6 2 کماصاتمصت عرب ماتهص تنصعصم 1

 (ظع)نار ههتمل) (نرومصتعه اتم

 زناورم۲ اخنععف ۲دمصح طعم [مصط" ظزم8اصصعمو ۰ 2

 (5مجنطر تیتصتصما) 5

 ؟ععدر 1طع 56و

 (1:هصر 1:2860)

 ؛۷[مدیوم 1:0تطاععر 1ظع )۷۲م زا وفات 4

 لزوط(و ۸ هو, ۸ 026 200۰۰۰

 ۸ 07هجاسمع ۵۶ ظماعلع و0 امام

 ]6 رو ظسصتصع (طهافصتم مصنصعحتمص) حصف

 ۳هروص» 6۵ 3

 نوا ۲۷۷ هصصجصت عماه ۳۳۵0 یم(مصو

 (15012) هص0

 زن طترم ای01 ۱وصعر ص0 یمنهممصعصت هق ص2

 ۳طوطص ه۶ کمععحلحت طرح 1۱1۷ 15101ر

 (1ع012)

۵ 

 10 1ددنامم ۵۶ !۳ععمعحع مانعص ط۲الصم هصه 1

 ؟]۲۲[۷ ۸۱ ۳ ظدت(نفط طزلصح موانع

 (انرصن۲60 اکندعمطحر 1:2۵60)

 ۳رجزوع ظع مه هصجقلا الف" راع0 00۰ ۰ 2

 (]هرهصر هصنصم(مص) حصم0

 16 عظیم" 1 طف ظدتعنوفط نوایصعتا

 (آنرصن60 کنصعلمجصر 1و هیصصهصتهتج) حصف

 ؟۳ع- ۲1000 1۳0۵06 ۱ زارصح ظنزعات

 (۳ملهصلر مصنصحاتمصح) ۱

 ؟1ماوزد ۳۱۵00 ۲6۷۲۵ 1۳:6 <

 (5رجعنص)

 ]طمع (6عمجن امت

 (ظاباعمتمر 1صصمعتصحت)

 ظرمواصعم ۰ 3

 ۲زاص ظلم 4

0110 

 ۳1 طم طلدمرو طاتصابامو وز معمجع ۱وتنفع ۸( ظتتوا1هر

 1۷[هنووایم 1هطلمسز) زل طع مهمه 26 10.30 عیضحمو مه 1۱6502

 )عمرم 320, 2 طم ژل ۷2

۱ 

 ۱۳ و کا



 دنیا اب نکا

 هطق رقم ددهنبملمتهب دو بمب وه عمصح اطع مصع طجص ه۶ 3۶

 هنر طور اطقف لانه دو ددحمتع زرصرجمتاهصا ام زمهزماج طحص مهعمصمآ

 ۱تا

 را رانا الی
 7 ]۱ 2عوهج 7

 [۱)ز۲عمامم ۵ ظطمتموجمرمطر: موواما-

 ][ دصصعطت40 1۷[هعطمو هاتف 2

1 )۸ 
 ( ۷6 ۱0و مط-۲ع 5202)

 ])رزرعمام: ۱۷ماهه .امصمومم

 ظلم نمصع مع طمع 1م1لع

 بهت انهبماممرمممم هگ طناب

 ده ۷هاصع ۸ظ0لاک

 ظوتصحاعلر تماما

8۰۵۸ ۶5 5 

۵۵ 11۳[ 00 

 (524عو 160-00)

(1972) 

 ]وط کت

 ]۷[یفتم ظامصم» ۲2طقک

 نوع: منم مر ۳22۵(مزاوط لصاع-

 2عصتر ۷مطحصصح4 ۸ ًکعح

 هطجتدتمر ۸اععص کطهتتم للقلو

 1۷[وصبطعح ضطصحت

۱256 :11766101 

 رونی: ۱۷6طت ۱۷[ذیمممطنماط

 )۷[زوعممطن6ط گبلتمف

 ] طنع ظالصم ذق طهقع0 مد 2. دعم) دصمتلعصع لطف طقرححمصع0 دص

 همانند ععص هاصحمع# 20 عمو هوم. ۹ع0عم طقف 2 ععتطمانع6 مج صف

 رهههنم . 1 هطیهصکطمررهصمعدهطم مو, یوم دنعطغ طعح ظع طقع

 82۵6 ام اما ام ادانچت صتمهژفنمصف هم طبع لیزتمم رهرممف هنص0 طحاتتح

 له نو ۱ذلع  ه2لعو رعععات تماس و ریتم نم

 ۸ عوصلهتصجمزم هم هه ههوهصتر ام طقومومعصع ام ظع عطف

 همت ۵گ طمع 0620 نمهصصحصر هم ابا زص لطقسعم هک صجههاتومهاتصع

 هطع وعیتعو هک دسلمتع. .1ظع ههنوهمصغ منم لیملتر دعماتعمف اطقف طف

 رصنن ممه دف همصع هاطعت طقص طنو یوجتصحامس. ع زو مدح دعا

 ..۱۷ع۵ظ ۵اماتصه 52060 جص4 طنف 0عماتمص نم لباحت هیاع 30 عمو

 و6۳916عب اتو وهوصقع مه باز صفت نتءهتلقو هصم طع دهبههاع تک

 هانورمذمصع ام طنع هلطععتر امطم زص اطع دهصعهصتصحم طقع تجمع

 لو هطع هدنمنصمل منبت مت, .1طع لصح طقف ۲0 12072کو 0۳06و

 ]ون ۱ هعهصعتتم: قادر (۱هصیمندص

 ظمموتممطو: ۳م ظادمتمت
 ِ 111۳ ۳۷۶ ]۷[ نفنع: (نموتامف

 (طیطصعط) مع: هصصحصر ادطتحز ازت

 زر عمامت هدر (نهصیویو

 ۱ طعم: 1 هافتص ۳ ۳۱0عومتمت

 ۸ ددححص هلو ذص مع همذفط 2 هصجهصر صما دعمانعتصع طقا

 و زوم 96 ۱۱۲۵ ۵۶ طند ت6صر هب دهصهفعب دوجهومصم .-1طف هبمروجمص طقف

 هب زوانصع مع هومصم وهم هصععاتو عمار در هرص هنلدجصلمصمع0 ما

 7[ طقت» یعمعا دمصصقتصم نهلنعممبمم0 مع ه امصع انصصع ظع طتتعح

 طعص0 و نمص0 قصفف منبع هماطم عطف ذو جص0 نللع طنصعم1ع, 1 هذلح

 1عع6  مصحعص تنم طمع زتعو هعوعت هصل میان لنوو

 ظعت مای ۵۶ زعملماتفو, وصف نالو طعععملگ هیص ظطقب طنبواحجص ایسذعو

 ظعب انصع۲ جن رجوم) درج عطف هنلوچصلمص60 ظمحبعع, . اصفاع20 ۶ عتصع

 11160 هو ظع ظمح6فو طمع نصف ۵۴ ذصنم طعم لعحعتب

۹( [,]۱] 

 (۸لندص)

 , رزتعمامعب ]۱ [هصبطمطت درود

 ظرملییمع: ژالاتصتعتح ۵۶ سیل

 220 شا

 1۱ ههیصمصاهتور تماما



۸01۲1۳ ۲ 

۱ 1۲0۳۸ ۲۰ 5 
 ظ نطیتع )۷۵وع

  م صنف هلوم 621160 ۲1م ادم

 مگ طمع نونصتصع ۷625 0206 ۷ 5

 موم طب ظوماو طعم ۸۵06 هجلمصر 1و 2

 معتمد اسطهغ ظع لاو طنف 2ااعصزجا ام ۴6 ۱۳/۲۸/۳ 1 ,۲ ٩11۸

 میمفف اطع طوررحانمص ۵۶ املحتر ذص وعمتط ۶

 نو میلطنسمآ دنمماف. 1 المص ج فا 02م ها

 عطف نمصمص صنمصهاتمصما ۳ زار

 1[ طم لب ممصمهعصو طعم ؟اممطجت 6

 انبرصع مه ه صماتصغهتص دعمم طعم هلزاع اصعتلم . | 1۸ 1۳۸ ((مججمهاتتمم)

 زالماعت نص هم-قاصح رصموتهصصعفر لطف یادم ظلم ذو نفع ۰

 ظف دجمصعمتص طعتع اف 2 امصحح طالع بط 4 وی قم (ظهلوتص) هضم 1م 72معص (ظموحنطانم هک کمجهم)

 : 9 2 ۳ ۳ 1 7 مصب . ۲۷۷طمع» (ظووحخ) هصف ۷متر ۲هصمتعر طول ء مع تاتو"
 ۰... مر صف ام اتصصع زو و010 ام ه نمشسم ۳

 0عفلعت اهر طعم طعم مک طف جتادع نواب طف

 ]نماد طعم یعهععب  هماهصعع و عطع عمو

 2رص8 2 ظنف 0ع2ط طنف مالعوخ هم عجلعمعو هج ۳۲۲۳۲۸6۲ ظ4۸لباب (1متو (نمجعمتو)

 عطف ؟طانفاتو و۵ طقغ طم 6تاصع ردجفرم یجننصبع 11 هضم 1طم )نوطنمهماع (آیمص) هصف ظس0و 10 1و ظععع 1۳0 16 (۱۲.5.۵,)

 ام طعصعصع. لقلمابف هتل دن 0-

 هر 1عهلع اه اطع 0621 ۵۶ لطف ومطر مطم ۳۸۵۱۷۲۵۲۵۲ 0۵۴۲۸ ((6مهمهتتمم ظموحعمخ) 1

 8 تا تر زن ار هات 11 جیم 1م ۳ذعط ۳عممهع .(هممعملنم) عمق وطقع8ع ططتهزد9  (ایعص)
 لنوطمصمیعهاطلم مص0 لنواهعع

 1 ظف ونیز دم یمدجر ۲۷۷ هصصتفر بهمن طع هه 6

 ؟مامولع هک بوت دهانه. ۲۷۷۵ وعم طنصح

 ۱هرصلمتصم طبهابفط ه لاتصعملماتتعلر عفو وه 9 ۳.

 9 رهیص ..اطزمفلموجبم (ت.لکب) هص4 ام ۷زالتمب لب )۷[ممع  (ییسزتهمامص0)

 260 12ص05626ر هصصمصع طع [هصجرواعم زط ۱

 ظتس . ينودصقعر طعففاعفع ههیلمتسعع .طنفط | ۲۲0 01۳۸ (یمتمآ مگ ۲همشیدلم)
 مه ططف صصمصتحنصم طلنع 1266 زد همانولاع :

.1۳ .1 3 . .10 2 

 طبق جنلع 6م طعاتهوت وب دو دهم هو ج نم ی ی ی فا ی ی ۱

 ۱۵2 دصابفا 6 طمع لععرجر دصصعت عمنیصصعصت طع عرف 6 عصب

 او یانگ همنصه زص یصحنصع ام ج 0عنوئمصم ۷۷6 3 صرصح . نمیفنص هموهاتعم (کودنص)

 طعم نم هنهصهع نم طماطمتو هستم 2ص86 9 طب

 ؟عااتصم هابغ هم اطم 0 عصنف ... 2 عمو

 9۶ توهمصعصخ هقعتملو ههاقاعم هصق هه. وربحرو له (ه ؟نطستم ام ۱۷ ذللنمص ۱۷و
 26010ععا 1 ظ ه۶ 0 ۰

 »۰ 0 و 11 جیم 1" طم ظععع ۷عوتو 0 رس شم (1946)
 اه هعععجا لطف اتابفت حصف مت زع طع اصعتح ۱

 ظععتصع هوننمطادانصع هک عطف هتل. ظمصمابج 3 ۳,
.0 6 07 0۲ 

 16 تناطور یطمجتع0 ام جناععع دو اطع 20 9 جم

 هصتهعع4 نصعلعدر مع طمع زص تنعصحهچت اطقم

 4 ِِِ ی یخ نآجت۵(۵)م ها۸ (طف تنصعصم مع کو لدصعح6)
 088 هص ههانعبع طمع هاتتصاع 12108116و 6 ۳ یر

 1۳0660, (ظع ۵2660-201 هصف ظ20-ومملخ ی

 واند-(ع1مو مع 2 صممج هنادداتطبقم زوج ج 1عط0۷- هر تب

 1ععم ه۶ تمطتم) طمب هم همطجصحع0 مع

 2م 160 مص طعم ههلم هگ ؟طماو مانی. 0۲۵۱۳۷۲۷۱۵۵ نه (تتصمصم اص هعتح)

 1 ظف مطمموتحرحط» دف هرم هطمتمط 11 جم  ؟1طم ظفتسم (اتسمر)

 25 2 طماع طع ظالصح ذف 2 ًنالع مو ۰

 "1 طعب6 و 2 اتصعلععو ننیماتب هاطمایغ غطع ًامص0-

 وعههع اه زاف لینکتصع عفو ههصفر اطع

 عنهصتام هصمنصمنصو هص4 غطع 1ع2همطع0-عرعمم

220 6 

 ۳0۵11۲۳۵1۸ 01۵۳1۷۲۸ (1عهصو اهعس 1زص-[2)مدکر)

 نوفتع. طف هحعص رص منت اهم طنرصمیجعم 11 هم . 1م اقص0 ه۶گ ماتوتمصف . (همنمجمطم .[هوویدط) هم 24معط طعم

 2۳0 ۱7ظت۲۵ .هنیادهصقر قطع همرججمص زدص 70- هه 6 صیطحب اکسس (ظ۲هعوعم 1هعطع2د1) (زیوص) ۱

 ٩۳۲۵۵6 ظاهر عععم هدف عامل مه 3 مطب ۸۵ مع 10ت ()۵[۷اممج ممرع) هم 1م گور
 هوادنصحعم .. . 2 هدملل طعم هصف طبمیعح .ومق و من (هیرب 0بدصمههتمص) (تعص)

 1 ملل طف !عوامنتصه طعمه0 مگ نمامصعر تعا

0۰ 21201 ۱ 



 مریرمتعووع0 1قتوعاب طبهانهط اطع نفع ۵۶ ایم

 ؟هانمصع مصح (ط6 ظ00 0 ۱۵ 66, طو+

 طعم 2تط2عه)معتعاف یمصصهطما# طقسع 2 طعم

 زوط(م ۵م (طع مجمع طععججنعم طه ؟لصمبپ

 اطع دهصعع" ه۶ اطع لعجلر عص ۲62۵0 طعم

 ظزعتهوآرمطتمد  طنعح هم هماطنصع ۵ جم

 ع۳زاجمورصمص طب جیصتمص# ز۳2(لطنصعع ذص طمع

 ۲0۵ یرهبمانازصهر هصع صنهطا 2توجتب زو

 و۲2۲ماداطتصع. مع طفع (طع اتنطع زو جت

 و6ها60 دص ج امغدالب 2۵0 1نعط( -- 005۲ ۲

 اطهص هم دصصمععصار 220 یبمص طع ؟نزلاوزوو»

 2م ارمعوفابع مجاتمتطقل طعم بیطم

 همه ظتفطنع ًانعع مهعار ۷۵۶6 2م

 ۳۵266۲ اطع لنوصنصع0 :مفعنطزاناب ه۶ 2 طعخمط
 طابغ طهجننذگنلر هاصصموخ هامزعهل عاطنعب

 ظربا بطممهبهع مصع هتهطغ اطنصلع هک طمع

 مووهم6ر هطع طلص هع قلم ذو عفت معتکعس

 اتمصم 1طع لمس هم هاهنعارب دصم۲عصجمصام هک

 طمع معامعع هرهرمتمهمط هم دتاملتعهانمط ۶ 6

 10۳عقر 200 طنم ذو هوحنص ۳626060 ذص طمع
 هاهعحصغ درب طصع ۵۶ عطف صمصغدععر (ط6 مس

 یانفزع مامانم صطمتمعتهرمطرر هل طلهمعم حص0

 و0طععتمربد زا منعطعف ۶ ۲6۵ هضم 0,

 ] طف .رطمانفتع . عمو زو مععملامعصع .حص جامع

 مموف هم هانفم اتم تمط ۵ لتمصقر ماصعاج

 ۳هتهاز نا  هامص60 هصنصمع طمع. 1

 2۲۵0بععو هم غعصعتمص (۶مع عطع ظلم زو 2)-

 ۳2۵56 امهادللو تم ؟یایفرممصعع) طب ۲

 طعت طع ءمبصل ۵۶ 2 یاهاع ۵۶ نصر 2 ۶)۳-

 اهتمام طنومهم ۵۶ 1مصع-0620 025انعکر

۰ 16 151 1121 

 ]» ؟هصع ۵۶ عطف وعوس و هم ؟شمئهص"

 1دموابهوع ۵۶ تصعصقر 2 هنباع ین طهامطوم

 ام اطع مرنعص ص0 افق ممه هجاتفاع 4۲۵

 لناتمطدر ال تصصصتمف» ز6عصصع قم صف یمجصع-

 اطنصع ه 2 اهصلصقت, 5 1 0

 1۳2متر رم ععولهصتع هصم واحصتع

 نور( و ظم۶ طقص0160 هو 2 ۲۷۷ عیاعت نت

 ۲۵۲ ۷7۵۱۵10 2016 ذفر بم طمع صصمعا د6طعت-

 ۲1۷۵ ۷۷ماه لنتعمامتر اهن زا ج مع

 متمایعصععو اطقغ دعهصم 6۵ عتمس های هک ورا

.1061 

 ۷[ نمصتمف" دو طمع نانعع 2 نجمه

 ه۶ اطم 1عطععص طزلصح ۳عمانبهلر ینصمع 1 طقف

 ا۷۵ط 2اهتف هاوهسطمتع, اب طمع ۳عواتبهل

 وطمان10 ظع مزمن ۶ طحتتصع یادم کر 20

 ]:هصنعص ملصحصصملتیتع هیوعهتمابپ و124 ۵0
 2۲6 یععص ط هه اطع هلو لنتیعامکر

 طع4ت ۸ظ0عووهاهتر . هطمابا مت ۵

 لموعل  طنو مع هطمب10 ع0 حج ۵

 طمع طععع, ۴1 ز ام طمع یدهبمنبادا64 ده

124 

 رو 2 .مصصصتصتهاتمص طول طعمه

 ])»مط جم ظیغمط۶ ۷۵۶ 2 ملل. گنسما»

 عطقع اطم هنوانهل ماهر هیمءهتولر 6

 طمتلعدتصع هص هلفرمفاتطر دعصک (طع 1توصتهصع

 رم موتمدوصع, طعم و6660 ۲۵ ط2تع 2

 طعم 1062 ۵۶ اطقغ له مصنصع ۵ ص0

 عطعرب نم ظ2»ع 1۵ مصیصاحاء ۵۵ 0

 هه طع انانعط 011210

 ۲۱۷۵از بهم زرنعت ۲۱۵06 یموفنلعت صف

 هو 2 قلص ام عج ۶ ظم هیصلعوع ظ6ع می

 وحمص0 2 عقب طفتع طبع ؟یهدلتصع اتم طع

 داصموماصعع. صف طقع ۷۵0 تم زا

۵ 100 

۷1۳ ,]۰*77 
 ظرب ۳عاعت اب ۲۷۷ زعم»

 1 طم ۷[ نصصتمو" دو طه هجلچب (طع عا

 ظلم ۲۷۵ ین زععج دم ظووحء (طن اح»

 10561[ ۱۷۵اب10 ظع مهاطعت 2 هصصقلل یصم)تصص6ط4) و

 16 دو هلعم حص هجععمالمصا ظلصح اد حصر یاهص4-

 2نفر 2م 2 [2ومتصه(صه مصع. ظقعع0 نرج طع-

 اهدرر اطع لتعمبهو مه ج طن00عص مونا ۶

 هصمصغ وجه اط 1888, [یصصنمف (06ع-

-506 666 ۲۵ 96 160 ۷۳۳۵ ,1016 15 ۳66 

 طنصم 2 12 ۴اهصصصصحعت ظعمطععف حص0 (نطتتوا0-

 ماطفت عع) و و(تهنوطاتمه0 جص0 ییاجنص-

 ژوب دنصتواتنرصصه نهار 2 عمق( مر عطع عاصص-

 216 ممتصا ۵ به مه صامغ, 1 او عروب۵ هه

 بر هنوننونام مطممومرمطوب صف هبطع ههصعع

 هز رهرنواهر مهر طمع زوم ومصصعاطنصع

 جاصمو( هترمهصمنهآ جام

 ۸ ممصجنص اناحع (وعب۵ع۲ع 0عو6۲ 12-

 عمو وصع0 اه هصمصلارلعع طه« ماطعع) طمع

 مجنصع0 ام اننزصع مع .یجاتتتتعف وب عتجبع

 هادادتصقر 2 عع صممص جلب و طعم تناصحا

 هالعتع. 1طع صنف لنعور هص0 طنو _اهتمطعت

 1طن 6126و ظطنف یمصع صفم طع عمق انا.

 1[ طمع 2ع ۲۵ه۵ا۱ع4 اه هطع عطمنلتعطصععع ۶

 ه(عملنصع مص طع عمر هص0 عطع), مع و

 1عز11عو هطف منصوب هبعجتملاب 1عولطعم (طع

 هعمهتعا ۵۶ طع مصطع ام حج 2۳026010عنکار

 همع ۵۶ اطع هعءاعاهصاع ۵۶ طع حمام (طنع-

 امتن(ها) ظورا۵)موزو( ۳۳۵۲. ۷۲25۵6۲0. ۸ع 2

 ۳عوانز۶ هطف تتطع زع دجنتصعلر حرص طع مصع

 هه هص مع طم :2اتع2ماتمو اص طنع 261 ۶

 ]انو(1عع, ۴۱6 طقف هان 6۲۵04 0۰

 ]طمع زو معطقمو 2 طععتع ؟هللعمب زص

 طف صنعت هطعصصع ۵۶ طع قلص (طنعط و

 ۵۲ متطم)مفو .. دهها حصم یعصوتتبهل

۳۲۲۲6 0۵۵۵۵۵۵ 
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۷۲2 1۲۳۲۴ ۲۸۲ ۱۱۲۳۴۵۲۸۲ 
 ظرب مطعتع ۷6مم

 ۲۱۸۷۵۶ هصولمو ذلماقت ۷2۸ 1۵ 6

 لنئوتعصع مصح دمو نتهعامتو دو طنو عانهگ

 92 هنر ۱۱۱۱

 ععمساجموتر ۵تتصه هم طق ما زو 6010160 0

 ۷۵66 . هص  نمتصتمم ۵  صملعع ۰ 

 ۷۷ طماب ععناتصع 2۱60 هناا

 ۳۱6 دو 2 مصع-امهانصم 37 هصم طع

 . ننمسطلصتمو هانعمممم هک طنم اقامت قلم

 لکهاور [طع 10عامت و 1۳0۵تصو و ا6عات-

 8عو ام غطع هطععتع ریماناط یصماجتصع0 ذاط 6ه-

 طابعتمفص هص0  هبمهتالفع 6۵ 0۲660 ۰

 لمع هلو بم .طع صتملنعاتمص اه صف
 یصعحصصقم مانصقر تان 50 ج6 طصمو ۵۶ طع

 نیش

 ام .همدبهط طنع ۱ع2لنصع 1207, ۵۵

 ۷م هصصعتممرر هلمصع ام دصععخ طع زحتععع

 1۵0. هد بو متعاا عن طعم

 ععهاطر همحاتصع هلمصع ام 2 هلمسم ه۶ جی

 طقتع جم 2 زوج طبس هاصع یمنجلل»ب ۵۷۵۲ 2

 زعهصم هان طمع هصزمرو طعم ۳عواناهاتمج ۶

 طعتصع طف مصع حص0 ملچ انابمط 56۳66 2(5تو

 هطنمط هطف ماتتمنفا زمرد طبع. دم

 وطع طقف صم اصهصاتمص ۵۶ عمنصع طمع اه 6

 ها26 ۷۵۵۲6 دطع 0ععهص 367 ۰

 یمن هتفط[ ۵ اعم ظلصف 2 7۵2۵۲ 6

 ۸206 ذص ظمالهصر هص طععع 276 ۷

 مبهم وان اطوز 01260. ]۷۲۵56 276 0

 بز طعم ؟ظتههفا هم ظاباملع کوه ۲06و

 ومهمعاطنصع ۲۷2ص 1نعت ۲۱۵۲06 06۵1076. طع

 و66۲6( ۵۶ طنو هبععقو (اطع قلصص طقف اه

 2۵ نم اتو صتلانمرم صهمرماع هتصعع ۲در

 200 ذع ی۶2 دنصصتصه ذص ۵۲060 تصعصحع)

 زو طه 1۶ اک هنصرحاوب عمه یمصصع0-یصاعتاهنص-

 مه. .دمصعاطتصم هیون ههص هم طعم طمع

 ؟جرصتل»پ هم دعع سزاطمبغ عدم سجصاتصم 0

 1ع27ع 27-211 طتمانط

 اهم عج امر لع زد زصمبمععع0 سزلط طعم

 مهمتصماتق ناتمبمق" میام. هطتوص و منع

 رقع. ۲۷۷۵ لمصع طه طقغ 2 جا دص ظلم

 120. ظعم)ع دمموخرت هاهوب طمع حرص هم
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 ۲۱6 سه هعامصنفطع0 2ص0 )6256ر 600

 2۲ 16 62م ۵۶ [عحصتهص هابنمصععم 6م طنع

 ما ... 1۶ زعفصق طقغ طم 1۲20120 6

 2اطاع غم ر0عصاتک دصصصعلنحااب هل طق ۷

 هانهآ طیبصصمانت, . ص 2عار هطعر 1عنوطع0 زص

 موتاف اهطعتع زنایغمط جنب 0تعصععف ینیالص بم

 ۳2196 2 ووصتلع, وعع غطتم وصعهص طحع طعع



1 0 1۳۳ 
 سا نت


